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Apresentação  

 

O VIII ENCCULT - Encontro Científico Cultural de Alagoas - Evento Regional, é 

um evento multidisciplinar e interdisciplinar, com bases consolidadas em sua VIII versão, 

contemplando várias áreas da Ciência, congregando cientistas de todo o Brasil e 

internacionais. Pesquisadores professores e alunos, profissionais, produtores privados, 

empreendedores,  são nosso querido público. Aconteceu de 07 a 09 de novembro de 2018. 

 

Tema do Evento: Biodiversidade Brasileira, nossa maior riqueza. 

 

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

promotor, tendo diversas Universidades parceiras, IFAL, UFAL, UFRPE, UFCG, UFS, USP, 

UEBA, UFPE, entre outras. 

Neste ano ocorreram no ENCCULT: 

I Encontro de Estudos Agrários e Dinâmicas Territoriais 

II Workshop Desafios e Perspectivas para Conservação Ambiental em Alagoas 

II Seminário de Produção Animal 

II Workshop em Educação e Ensino 

II Seminário em Gestão e Desenvolvimento Rural 

II Seminário de Atualização em Direito 
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A observação in loco como estratégia para entender os fundamentos da 

Ecologia e Conservação 

 

Aleyres Bispo Chagas(1); Eliane dos Santos(2); Diego Jorge da Silva(3); Joice Kessia 

Barbosa dos Santos(4); Tamara Taís dos Santos (5); Rubens Pessoa de Barros(6) 

 
(1)Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL/Campus I. 

aleyresbispo1997@gmail.com; (2)Graduanda em Ciências Biológicas pela UNEAL/Campus I. 

lorinha_biologia@hotmail.com; (3)Graduando em Ciências Biológicas pela UNEAL/Campus I. 
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tamaratais2016@gmail.com; (6)Professor do Departamento do Curso de Ciências Biológicas; Universidade 

Estadual de Alagoas. pessoa.rubens@gmail.com.  

 

RESUMO: A Biologia da Conservação pretendem descrever como as pesquisas sobre taxonomia, ecologia, 

evolução, comportamento e distribuição de espécies aliadas à preocupação com a destruição de habitats e com a 

extinção e a presença de novas espécies. Objetivou-se com este trabalho verificar a importância como base no 

ensino, pesquisa e extensão, as estratégias para entender os fundamentos da Ecologia e Conservação em três 

determinadas áreas: Serra da Mangabeira, Área de Cultivo Agroecológico e Trilha Ecológica (Perucaba Vivo). 

Para esses estudos, os alunos da Universidade Estadual de Alagoas da disciplina de Biologia da Conservação do 

Curso de Ciências Biológicas, se deslocaram para as áreas de estudo com os seguintes matérias: quatro piquetes 

de tamanho pequeno com 50 cm, barbante, martelo, pinça, luvas cirúrgicas, tesoura, papel, caneta e câmeras; os 

dados encontrados foram registrado em tabelas e submetidos ao programa Excel para a elaboração dos gráficos. 

Do total de amostras coleadas, 31 são da Classe Insecta, sendo distribuídas em 7 ordens. A ordem Hymenoptera 

apresentou 19 indivíduos, seguida da ordem Aranae 4.  As observações em relação aos sentidos na trilha foram 

consideradas ótimas em recursos naturais e visão. No cultivo orgânico foi encontrada a presença de um grande 

número de hortaliças, como por exemplo: alface, pimentão, pepino e tomate, etc. Dessa forma, os sentidos 

apresentam importância primordial para a permanência dos recursos naturais e consequentemente da sua 

diversificação com base numa estratégia de desenvolvimento sustentável. Infere-se que a Ecologia apresenta 

diversos fatores nos seus ecossistemas, onde possibilita um fasto conhecimento da fauna e da flora.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade, Habitat, Sustentabilidade. 

 

On-site observation as a strategy to understand the fundamentals of 

Ecology and Conservation 

 
ABSTRACT: Conservation Biology intend to describe how research on taxonomy, ecology, evolution, 

behavior and distribution of species allied to the concern with the destruction of habitats and with the extinction 

and the presence of new species. The objective of this work was to verify the importance of understanding the 

basics of Ecology and Conservation in three specific areas: Serra da Mangabeira, Area of Agroecological 

Cultivation and Ecological Trail (Perucaba Vivo). For these studies, the students of the State University of 

Alagoas of the discipline of Biology of Conservation of the Biological Sciences Course, went to the study areas 

with the following materials: four small size pickets with 50 cm, string, hammer, surgical gloves, scissors, paper, 

pen and cameras; the data found were recorded in tables and submitted to the Excel program for the elaboration 

of the graphs. Of the total samples collected, 31 are of the Insecta Class, being distributed in 7 orders. The order 

Hymenoptera presented 19 individuals, followed by the order Aranae 4. The observations regarding the senses in 

the trail were considered optimal in natural resources and vision. In the organic cultivation was found the 

presence of a large number of vegetables, such as lettuce, peppers, cucumber and tomato, etc. In this way, the 

senses are of paramount importance for the permanence of natural resources and consequently their 

diversification based on a strategy of sustainable development. It is inferred that Ecology presents several factors 

in its ecosystems, where it allows a fasto knowledge of fauna and flora. 

 

KEYWORDS: Diversity. Habitat. Sustainability. 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

8 

INTRODUÇÃO 

 

A biodiversidade e a história da biologia da conservação, pretende descrever como as pesquisas sobre 

taxonomia, ecologia, evolução, comportamento e distribuição de espécies, aliadas à preocupação com a 

destruição de habitats e com a extinção e a presença de espécies, podem levar ao surgimento da biologia da 

conservação (FRANCO, 2013). 
No entanto, a conservação é fundamental para a sobrevivência de milhões de espécies e também é 

essencial para a manutenção de funções dos ecossistemas que possibilitam qualidade de vida e a própria 

manutenção das sociedades (ZAÚ, 2014). 

 

Área agroecológica 

 
A agroecologia não representa apenas um conjunto de práticas e tecnologias voltadas à produção 

agrícola sustentável. Baseia-se também em princípios ecológicos que abrangem o manejo dinâmico da 

biodiversidade, a reciclagem de nutrientes, a construção da vida do solo e a conservação da energia em diversas 

escalas, o que leva à redução significativa no uso de insumos produzidos pela indústria agroquímica. Além de 

considerar esses princípios ecológicos para estudar, planejar e manejar agroecossistemas, a agroecologia se 

preocupa com que esses agroecossistemas sejam ao mesmo tempo produtivos e conservadores dos recursos 

naturais além de culturalmente sensíveis, socialmente e justos e economicamente viáveis (SOCLA, 2014). 

 No entanto, o manejo de uma agroecologia sustentável e sadia é aquelea que estimula que os organismos 

do solo se desenvolvam todo o tempo, pois são eles que mobilizam os nutrientes e os disponibilizam para as 

plantas. Assim, práticas de manejo sadio dos solos devem ser desenvolvidas junto com as comunidades rurais, de 

forma que cientistas e agricultores compreendam melhor como os processos ecológicos que potencializam a vida 

no solo funcionam na prática. Construir estratégias com os agricultores, valorizar seus saberes e contribuir para 

sua ampliação é uma forma de melhorar a sua autoestima (PRIMAVESI, 2008). 

 Então o modelo convencional, foi passando a considerar a sustentabilidade e a manutenção dos recursos 

naturais na prática da agropecuária, levou a novas definições sobre o desenvolvimento do sistema produtivo, que 

culminaram no desenvolvimento da ciência agroecológica, fundamentada em princípios de sustentabilidade 

ambiental, econômica e social.  

Portanto, o uso dos agrotóxicos e adubos químicos, quando não respeita a legislação pertinente, 

compromete não somente a saúde do agricultor, mas também a saúde dos consumidores das cidades, ao 

consumirem a água e alimentos contaminados. Toda a cadeia produtiva e também o agroecossistema ficam 

contaminados (SILVA et al. 2014). No entanto, é necessário alertar que práticas agroecológicas também podem 

impactar de forma negativa no ambiente, caso não sejam implementadas de forma adequada (ASSIS & 

ROMEIRO, 2002). 

 

Área de serrapilheira 

 
A serrapilheira apontada e estocada, além de ser influenciada pela composição de espécies florestais e 

estádio sucessional, sofre efeitos de outros fatores (Vidal et al. 2007). Elementos climáticos, especialmente 

temperatura e precipitação, são um dos principais reguladores da variação no aporte de serrapilheira e na 

velocidade de degradação deste material sobre o solo (MUROVHI et al. 2012; NUNES & PINTO, 2012; 

FERREIRA et al. 2014; ZHANG et al. 2014). 

O material liberado pelas plantas é composto de folhas, caules, frutos, sementes e flores, o que forma a 

serrapilheira. Quando este material vegetal é depositado sobre o solo exerce inúmeras funções no equilíbrio e 

dinâmica dos ecossistemas, compreendendo a camada mais superficial do solo em ambientes florestais (COSTA 

et al., 2010). 

Por suas características biológicas e ecológicas, as formigas (MAJER, 1983; EGGLETON et al., 1995; 

ANDERSEN, 1997; SILVA e BRANDÃO, 1999) têm sido referidas como importantes organismos indicadores 

da biodiversidade (DIEHL, 2009). Em florestas, especialmente nas tropicais, a riqueza de espécies de formigas é 

alta, mas tende a diminuir com os desmatamentos. Essa redução geralmente é acompanhada pela perda seletiva 

de alguns grupos funcionais, assim como pelo aumento relativo de outros (EGGLETON et al., 1995). Portanto, 

os resultados dos dados encontrados foram semelhantes aos dos autores citados acima. 
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Uso de trilhas 

 

As trilhas ecológicas interpretativas se enquadram dentro dos percursos interpretativos orientados 

metodologicamente e não devem ser confundidas com meras picadas abertas na mata. Trilhas, como meio de 

interpretação ambiental, visam não somente à transmissão de conhecimentos, como também propiciam 

atividades que revelam os significados do ambiente por meio do uso dos elementos originais, por experiência 

direta e por meios ilustrativos, sendo, assim, instrumento básico de programas de educação ao ar livre (POSSAS, 

1999). 

O uso de trilhas vem aumentando nas últimas décadas, principalmente em áreas de proteção dessa forma 

há simples meio de deslocamento para se tornarem um novo meio de contato com a natureza. Isso se justifica 

pelo fato de que as trilhas possibilitam o contato do homem com os ambientes naturais, sendo uma alternativa 

para mostrar a importância dos ambientes bióticos e abióticos por meio da Educação Ambiental (EISENLOHR 

et al., 2013). 

Desse modo, objetivou-se com este trabalho verificar a importância como base no ensino, pesquisa e 

extensão, as estratégias para entender os fundamentos da Ecologia e Conservação em três determinadas áreas: 

Serra da Mangabeira, Área de Cultivo Agroecológico e Trilha Ecológica (Perucaba Vivo). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Serra da mangabeira 
 

Para esse estudo, os alunos da Universidade Estadual de Alagoas, da disciplina de Biologia da 

conservação do Curso de Ciências Biológicas se deslocaram para a Serra da Mangabeira no lado nordeste do 

município de Arapiraca-AL em Abril de 2018. A serra tem uma elevação de 74m. Para a avaliação da fauna 

edáfica na serapilheira, foram utilizados quatro piquetes de tamanho pequeno com 50 cm, barbante, martelo, 

pinça, luvas cirúrgicas e tesoura para dividir o transecto. O local para a disposição do transecto foi escolhido 

aleatoriamente e dividido em quatro partes iguais de 502 cm, cada lado e para a identificação dessas áreas foram 

utilizadas etiquetas de identificação. Após a divisão do transecto foram coletados o material do solo, dividido em 

quatro sacos plásticos – tam. 50 L e os insetos foram coletados em fracos contendo álcool a 70%. O material 

recolhido foi levado para o laboratório da universidade para serem feitas as triagens e as devidas identificações. 

Os dados foram analisados e submetidos ao programa Excel para a elaboração de gráficos. Observe na figura 1 o 

preparo para coleta da serapilheira. 

 

 

                  Figura 1. Delineamento da área de coleta da serapilheira.  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Área de cultivo agroecológico; povoado Bom Jardim  

 
Para essa aula, os alunos do Curso de Ciências Biológica da Universidade Estadual de Alagoas, da 

disciplina de Biologia da Conservação, se deslocaram para o povoado Bom Jardim no lado leste do município de 

Arapiraca-AL, distante cerca de 10 km do centro. Este local trata-se de uma área com agricultura familiar com 2 
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hectares. Para a avaliação das variáveis foram utilizados, papel, caneta e câmeras. Os procedimentos utilizados 

para este estudo foram, fazer um levantamento de espécies vegetais no cultivo agroecológico (hortaliças, plantas 

companheiras, daninhas ou infestantes, árvores utilizadas para a proteção do cultivo, barreira de ventos etc.), e 

avaliar os animais locais para relacionar com o cultivo. Os dados encontrados serão submetidos ao programa 

Excel para a elaboração dos gráficos. Na figura 2 verifique o manejo agroecológico. 

 

 

                  Figura 2. Plantio de hortaliças no Povoado Bom Jardim.  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Triha ecológica Perucaba Vivo 

 
A área do lago da Perucaba, se encontra no lado oeste de Arapiraca, com 5 km de distância ao centro. 

Nessa aula houve a escolha da área da trilha, da preferência do aluno e no momento que fosse adequado na 

caminhada, os mesmos pudessem testar os seus sentidos nas orientações abaixo, construindo um gráfico, a partir 

da percepção dos sentidos (visão, olfato e tato), com o preenchimento dos escores qualitativos, preenchendo com 

um traço vertical para cada avaliação, pois o objetivo da aula foi avaliar as sensações da fisionomia (cobertura 

vegetal) e do solo na percepção dos sentidos (visão, olfato e tato). Nessa atividade foi utilizada um quadro para 

registrar as sensações observadas na trilha com os participantes, com alguns itens a serem avaliados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Itens a serem observados com os participantes da trilha no entorno do lago da Perucaba. 

Ìtem a ser observado 
Avaliações a serem 

Ótimo Bom Regular Ruim 

1.Quanto à trilha ecológica 

(cenário). 
    

2.Quanto aos odores na 

trilha (recursos naturais). 
    

3.Quanto à visão (cenário 

dos recursos naturais – 

Ex.: água, ervas, arbustos, 

árvores). 

    

4.Quanto ao tempo (clima) 

– Tato e visão. 
    

5.Quanto à trilha (solo ao 

caminhar – tato) 
    

 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Como ilustrado na tabela 1, foram coletados 35 indivíduos na varredura da serapilheira com medias de 

peso por bloco, Bloco A= 0,236kg, Bloco B= 0,296kg, Bloco C= 0,174kg, Bloco D= 0,235kg. Do total de 

amostras coleadas, 31 são representantes da classe Insecta. Sendo distribuídas em 7 ordens distintas, sendo a 
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mais numerosas a ordem Hymenoptera 19 insetos, seguida da ordem Aranae 4 indivíduos, as demais ordens não 

apresentaram diferença significativa entre si 

Tabela 1. Entomofauna capturada na Serra da Mangabeira. 

Médias de insetos por Bloco. Correspondendo o Bloco A (BA), Bloco B (BB), Bloco (BC), Bloco (BD). 

 

Observa-se que a ordem de maior abundância também foi a ordem Hyminoptera, esta ordem se 

caracteriza principalmente por indivíduos da família Formicidade, vários estudos citam as formigas como as 

mais abundantes em diversidade de microfauna em serapilheira, dados semelhantes também foram encontrados 

por Carvalho et al., (2017), ao mostrar que a grande maioria dos indivíduos pertencem a família formicidade, 

justificando-se principalmente pelo método de coleta feito diretamente do solo. 

O presença de indivíduos da ordem Aranae, assim como das demais ordens encontradas se faz presente 

devido a grande presença de Aranhas e artropódes que podem ser encontradas na serra pilheria, de acordo com 

Copatti e Daudt,(2009), a mata nativa apresenta uma maior diversidade vegetal, disponibilidade de nichos 

ecológicos resultando em uma maior diversidade de artrópodes na serrapilhera o que leva a crê que quanto mais 

elevada  a diversidade estrutural do ambiente maior será o número de espécies encontradas. 

Em geral o baixo número de artrópodes coletados, pode se dar a uma consequência da falta de umidade 

da serapilheira, deixando o solo pouco agregado em razão da escassez de chuva ou outros fatores que 

influenciam em sua abundancia. Cada organismo ira se adapta ou modificar ao ambiente no qual ele se encontra, 

no entanto em alguns casos, essas interações podem ser extremamente importantes para a permanência de certas 

espécies em um dado ambiente assim como o bom funcionamento do ecossistema (CORREIA e OLIVEIRA, 

2006). 

 

Gráfico 1. Analise dos sentidos observado no Logo da Perucaba. 

 

 

De acordo com o gráfico 1, as observações em relação aos sentidos observados na trilha foram 

consideradas ótimas em recursos naturais e visão da mata na trilha ecológica, resultando nos pontos mais altos 

do gráfico, porém, de acordo com as condições atuais de muitas reservas biologias se encontrarem de forma 

ORDENS BA BB BC BD Total/amostra 

Aranae 2 0 1 1 4 

Hymenoptera 3 7 4 5 19 

Isoptera 2 0 0 1 3 

Lepdoptera 1 0 0 0 1 

Scorpiones 0 0 1 2 3 

Juliformea 0 0 1 1 2 

Ortehoptera 0 1 0 0 1 

Blattodea 0 0 1 1 2 

Total     35 
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degradada, isso leva a crê que a presente reserva biologia (Perucaba vivo) ainda apresentam seus recursos 

naturais preservados. 

Segundo Figueiredo et al., (2012), as trilhas realizadas em reservas ou matas devem se mostra ideias 

para alguns atributos onde os visitantes vivenciem diversos tipos de experiências que os sensibilizem no sentido 

de uma integração com a natureza, como pontos de parada que permitam a observação e a contemplação dos 

recursos. 

Assim como os recursos naturais e visão, o cenário e o clima foram considerados bons de acordo com 

os pontos de observação do gráfico, para Guimarães (2010), o meio ambiente e a paisagem não estão apenas 

limitados ao nosso redor ou diante do nosso olhar tendo em vista uma simples conotação de cenários, mas sim, 

nos mesmos somos suas partes integrantes e integradoras ao mesmo tempo, dessa forma as trilhas e as vivências 

encontram-se inseridas em um processo de educação e alfabetização ecológica. 

Desta forma, observa-se que a trilha ecológica apresenta no gráfico uma menor relevância de acordo 

com os entrevistados, no que condiz com a situação irregular na qual a reserva se encontra, o que revela a 

reserva ecológica (Perucaba vivo), como propicia para a preservação e conservação das espécies ali presentes 

além de atender os requisitos básicos que podem ser observados em uma trilha. 

Observe na tabela 2 a presença de hortaliças como, por exemplo: alface, pimentão, pepino, tomate e etc. 

A horta orgânica tem atendido a demanda da comunidade, pois o responsável por este cultivo dispensa o uso de 

agrotóxicos, ele utiliza os princípios agroecológicos como subsídios para conscientização. Segundo Bianco e 

Rosa (2002), uma horta bem elaborada com diversidade de cultivos é capaz de garantir a segurança alimentar, 

devido à diversidade de nutrientes existentes nas culturas implantadas.   

 

Tabela 2. Plantas encontradas no cultivo orgânico.  
Nome Vulgar Nome Ciêntifico Família 

Agrião Lepidium sativum Brassicaceae 

Alface/ roxo, crespo e americano Lactuca sativa Asteraceae 

Alho Allium sativum Amaryllidaceae 
Beterraba Beta vulgaris Amarantaceae 

Brócolis Brassica oleracea Brassicaceae 

Cebolinha Allium fistulosum Alliaceae 

Cenoura Daucus carota Apiaceae 
Coentro Coriandrum sativum Apiaceae 

Couve Brassica oleracea Brassicaceae 

Espinafre Spinacia oleracea Amaranthaceae 

Jurubeba Solanum Solanaceae 
Mamão                                          Carica papaya Caricaceae 

Melão Cucumis melo Cucurbitaceae 

Neem Azadirachta indica Meliaceae 

Pau Brasil Paubrasilia echinata Fabaceae 

Pepino japonês Cucumis sativus Cucurbitaceae 

Pimentão Capsicum annum Solanaceae 

Quiabo Abelmoschus esculentus Malvaceae 

Rúcula Eruca sativa Brassicaceae 
Salsa Petroselinum crispum Apiaceae 

Tomate/cereja Solanum lycopersicum Solanaceae 

Representatividade de um cultivo orgânico em Zona rural. 

 

Nestas hortaliças existe a presença de alguns insetos como, por exemplo, mosca-branca, percevejo de 

renda, pulgão, lagartas e cigarrinhas. O controle destas pragas é feito através do equilíbrio natural do 

agroecossistema, por meio de práticas promotoras da biodiversidade, como policultivos, rotação de culturas, 

adubação verde, quebra-ventos e uso de plantas companheiras. Souza (2014) avaliou o controle conservativo de 

pragas do pimentão, por meio de sua associação com o manjericão, e concluiu que o uso do manejo diminuiu a 

população de pulgões, sem afetar significamente a produção.  

Outras plantas também foram encontradas como, por exemplo, a jurubeba, pau Brasil e o nem, onde o 

nem servia como uma barreira de quebra vento quebrando assim o veneno que vinha de outras culturas.  

 

CONCLUSÃO 

 
No presente estudo, foi possível notar que a quantificação de serapilheira e a disposição na matéria 

orgânica encontrada no solo podem influencia positivamente ou negativamente no surgimento de artrópodes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaryllidaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarantaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caricaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
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 Os sentidos apresentam importância primordial para a permanência dos recursos naturais e 

consequentemente da sua diversificação com base numa estratégia de desenvolvimento sustentável. 

Portanto, a cultura agroecológica possibilita uma diversidade de alimentos orgânicos isentos de 

agrotóxicos a partir de técnicas de pequenos agricultores, e que, inviabilizam o comprometimento nutricional dos 

mesmos. 
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RESUMO: Este trabalho teve o objetivo de avaliar as alternativas agroecológicas utilizadas na avicultura 

caipira por produtores no sertão de Alagoas para complementar alimentação dos frangos. Este trabalho resulta do 

projeto de extensão com o tema: Implementação de Tecnologias para a avicultura caipira no semiárido alagoano 

desenvolvido por alunos do Instituto Federal de Alagoas Campus Santana do Ipanema por meio de uma parceria 

com a ONG Visão Mundial, em que foram observados 17 produtores. A análise ocorreu nos municípios de Mata 

Grande, Canapi e Inhapi, a metodologia utilizada foi o método de pesquisa de estudos descritivos onde os dados 

foram analisados quantitativamente de forma indutiva. Com a análise dos dados pode-se perceber que o uso de 

plantas da caatinga e restos de hortaliças para complementar a alimentação das aves se tornou uma alternativa 

viável para estes produtores visto que o custo com a ração é o principal fator que inviabiliza a atividade na 

região. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas da Caatinga, Alternativas Agroecológicas, Geração de Renda. 

 

Alternative feeding in the caipira aviculture in the Sertão of Alagoas 

 
ABSTRACT: This work hadtheobjectiveofevaluatingtheagroecologicalalternativesused in poultry farming 

byfarmers in thebacklandsof Alagoas tosupplementfeed for chickens. This work results from the extension 

project with thetheme: Technology Implementation for the caipira poultryfarming in the Alagoas 

semiariddevelopedbystudentsofthe Federal Instituteof Alagoas Campus Santana do Ipanema through a 

partnershipwith the NGO World Vision, in which 17 producers were observed . The analysis was carried out in 

the municipalities of Mata Grande, Canapi and Inhapi, themethodologyusedwastheresearch method of 

descriptive studies where the data were analyzed quantitatively in an inductive way. With the analysis of the data 

it can beseenthatthe use of caatinga plantsandvegetableremains to complement the feeding of the birds has 

become a viable alternative for these producers since the cost with the ration is the main factor that makes the 

activity unfeasible in the region. 

 

KEYWORD: Plants of the Caatinga, Agroecological Alternatives, Income Generation. 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

A Avicultura Caipira tem como características principais a utilização basicamente da mão de obra familiar, 

possibilitando a inserção da mulher e das proles, devido à facilidade da realização da atividade. Sendo uma 

atividade que tem um sistema de produção que segue o modelo das criações domésticas praticada por 

agricultores familiares em que a principal característica é a possibilidade do produtor utilizar algumas 

alternativas nas instalações, na alimentação e no tratamento de doenças sem que isso prejudique o 

desenvolvimento das aves ou comprometer a sua produtividade.  

Mesmo sendo a criação de galinha caipira uma atividade muito antiga e praticada pela maioria dos 

agricultores familiares, essa é uma atividade que ainda não tem uma eficiência muito grande quando comparada 

à avicultura industrial.  

No alto sertão alagoano a criação de galinha caipira está seguindo esta perspectiva, os agricultores familiares 

perceberam que a atividade poderia ser utilizada como uma nova fonte de renda melhorando assim a qualidade 

de vida da sua família, pois além de ter uma garantia de segurança alimentar devido à atividade lhe proporcionar 

dois produtos o ovo e a carne da galinha, o produtor poderá obter lucro com a comercialização do excedente, 

complementando assim a sua renda e melhorando o seu desenvolvimento socioeconômico. 

mailto:fagnaalves38@gmail.com
mailto:felipegabrielalves01@gmail.com
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A avicultura em sistema alternativo apresenta potencial para incrementar a renda das famílias, 

promovendo assim o desenvolvimento socioeconômico rural local.  Tendo em vista que as práticas 

agroecológicas visam à diminuição do uso de aditivos químicos e processos que desgastem o meio ambiente com 

o uso de opções sustentáveis .Com isso as atividades agrícolas com a utilização da agroecologia vêm sendo 

bastante utilizada por agricultores de base familiar 

Com a utilização de alimentos alternativos o produtor diminui os custos com rações caras lhe 

possibilitando um melhor retorno financeiro, além de que ele terá um produto diferenciado dos demais, uma vez 

que a alimentação das aves interfere no resultado final tanto da consistência e sabor da carne. A criação de aves 

caipiras imprime em seus produtos características típicas.Um exemplo desta particularidade seria uma carne 

mais saborosa e os ovos com uma tonalidade de gema bem avermelhados, isto, vinculado à uma grande demanda 

dos mercados consumidores por alimentos naturais e saudáveis fortalecendo a produção e comércio de frangos 

do tipo colonial (BALOG NETO et. al., 2007). 

O uso de plantas da caatinga, de os restos das hortas e de comida para incrementar a alimentação das aves 

vem sendo bastante utilizada por agricultores do sertão de Alagoas.  Para suprir a falta de pastagem dos piquetes 

muitos desses produtores buscam alimentos alternativos para complementar a alimentação para assim diminuir 

os custos com a alimentação. Diante disto objetivou-se avaliar as alternativas agroecológicas utilizadas por 

criadores de galinha caipira no sertão de Alagoas para complementar alimentação de frangos caipiras. 

 

METODOLOGIA  
 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas com os produtores que estavam com a atividade avícola 

em andamento nos municípios de Canapi, Iapi e Mata Grande. Foram entrevistados17 produtores. Para estimar 

a população a ser entrevistada aplicou-se a metodologia de Barbettaet al., (2010), para realizar a validação do 

tamanho da amostra para atender os requisitos estatísticos propostos, seguindo a seguinte equação: 

Onde: 

n = amostra calculada 

N = população 

Z = variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p = verdadeira probabilidade do evento 

e = erro amostral 

  

Para o diagnostico foi utilizado o método de pesquisa de estudos descritivos onde foram analisados 

quantitativamente de forma indutiva. Os dados foram agrupados por categoria e expressos em frequência 

Absoluta e frequência relativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A base da dieta das aves é milho, soja, e núcleo para frangos de corte, para galinhas de postura 

acrescentam-se o calcário, no entanto alguns produtores na busca de diminuir os custos com ração estão 

buscando substituir parte dos ingredientes utilizando outros alimentos na composição da dieta como plantas 

nativas, mandioca, palma e algaroba. Além destes alimentos é bastante utilizada uma alimentação alternativa seja 

para diminuir a quantidade de ração ofertada ou para suprir a falta de pastagem em épocas secas. Assim pode-se 

constatar que 76% dos produtores utilizam algun tipo de alimento para complementar a alimentação das aves 

(tabela 1), enquanto 24% utilizam apenas a ração composta por milho, soja, núcleo e calcário. 
 

Tabela 1: Utiliza alimentos alternativos 

Utiliza alimentos alternativos 

 FA (Nº) FR (%) 

Sim 13 76 

Não 4 24 

 

 Geralmente os alimentos alternativos utilizados são: hortaliças, capim, restos de comida e de frutas e o feno, 

essa prática possibilita uma leve redução do custo com raçãos 
Para Souza et al. 2009, o principal determinante da avicultura são os gastos com alimentação, pois é 

necessário que haja investimento em uma dieta de qualidade,  pois o desenvolvimento das aves é o resultado do 

manejo nutricional, e para obter bons resultados requer investimento do setor o que acaba encarecendo a 

atividade. 
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A utilização de plantas da caatinga para incrementar a ração das aves também foi bastante apontada pelos  

produtores.Dentre as plantas mais utilizadas estão: a Craibeira (Tabebuia áurea), algodão seda, maniçoba 

(Manihot pseudo glaziovii) e o umbuzeiro (Spondias tuberosa), todas estas foram fornecidas e tiveram uma boa 

aceitação pelas aves. 
A “craibeira” Tabebuia aurea, a maniçoba e o algodão seda foram fornecidos junto com a ração, após ter 

sido exposta ao sol para secar e, depois triturada, onde tiveram uma boa aceitação pelas aves.  

O umbuzeiro (Spondias tuberosa) os produtores fornecem as folhas verdes e em alguns casos os frutos 

também, o umbuzeiro é bastante resistente a seca e sua frutificação ocorre nos períodos secos o que possibilita 

aos produtores ofertar tanto as folhas verdes como os frutos para suprir a falta de pastagem dos piquetes. 

A maniçoba (Manihot pseudo glaziovii) é uma planta que pode ser encontrada em basicamente todo o semi-

árido brasileiro e por ter uma grande resistência à seca é bastante utilizadas na alimentação de animais nos 

períodos secos, porém vale ressaltar que essa planta não pode ser ofertada fresca aos animais devido à presença 

do ácido cianídrico, pois esse ácido é ofensivo aos animais, o recomendado é que seja feito o feno da planta para 

assim fornecer aos animais. A planta possui grande potencial forrageiro e pode ser fornecido junto com a ração 

como um suplemento já que tem uma boa aceitação pelos animais. 

Apesar da “algaroba” Prosopis juliflora não ser uma planta nativa do bioma caatinga ela tem uma 

predominância no Nordeste do Brasil, sendo bastante resistente aos períodos secos, que faz com que ela 

permaneça com sua copa verde mesmo passando por longos períodos sem chuva, a frutificação no período seco 

faz com que alguns dos produtores utilizem as folhagens para incrementar a alimentação das aves, além das 

folhas da algaroba também são bastante utilizadas às vagens trituradas e misturadas com a ração,   em muitas 

propriedades o sombreamento do piquete é feito por algarobas, fazendo com que as vagens caiam no piquete e 

assim as aves se alimentem com elas, alguns dos produtores utilizam as folhas em forma de feno. 

Os produtores ressaltam que a ultilização da agroecologia na avicultura vem sendo o ponto chave para a 

sua autonomia financeira, pois eles conseguem produzir durante todo ano sem ficarem presos aos períodos 

chuvosos, já que a região sofre grandes periodos de seca, o que inviabiliza a atividade agrícola, os produtores 

reconhecem que após o inicio da criação de galinhas caipiras suas vidas mudaram, uma vez que a atividade 

possilita a eles uma nova fonte de renda. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foi possível constatar na realização deste trabalho que a utilização de técnicas agroecológicas como 

mecanismo de agregar valor ao produto e reduzir custos foi à melhor alternativa encontrada para os pequenos 

produtores que estão utilizando a atividade de criação de galinha caipira como uma segunda fonte de renda. 

Pode-se perceber também que a produção de hortaliças ocorre de modo simultâneo com a avicultura, 

onde se utilizam resíduos da avicultura na produção de hortaliças no sistema agroecológico onde as fezes são 

utilizadas como fertilizantes na produção de hortaliças e os resíduos das hortaliças são utilizados na alimentação 

das aves.  

A alimentação das aves avaliadas consiste no uso de plantas nativas da caatinga, como fonte alternativa, 

sendo utilizada como suplemento da ração balanceada à base de milho e soja, promovendo assim um diferencial 

no produto final de modo que a alimentação influência de forma direta na qualidade do produto.  

Com tudo pode-se perceber que a utilização da agroecologia na atividade avícola representa um papel 

importante no desenvolvimento socioeconômico destes produtores. 
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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. Diz-se, no senso comum, que nas regiões em que há produção de frangos, suínos 

ou mesmo de bovinos, há produção de milho. No agreste alagoano e sertão, região que também produz milho, 

observa-se um período de estiagem muito extenso, sendo o período chuvoso apenas nos meses de maio, junho e 

julho. Essa seca prolongada causa um déficit hídrico, reduz a quantidade de água nos poços, o que acomete a 

produção das culturas e, por conseguinte, afeta negativamente a renda daqueles que delas são dependentes. Para 

resolução desse problema, uma das alternativas é o uso de irrigação por gotejamento, além disso, é importante 

testar o uso reduzido de água, mantendo produção aceitável. Assim, executou-se no Polo Tecnológico 

Agroalimentar de Arapiraca, um experimento com irrigação por gotejamento, utilizando lâminas brutas médias 

diárias de 2,5 mm, 5,0 mm e 7,5 mm de água. Utilizou-se o novo híbrido de milho Jabra e o plantio foi com 

espaçamento de 0,80 cm entre linhas e 0,10 cm entre plantas. Foram coletadas dez plantas das linhas centrais de 

cada parcela e as variáveis estudadas foram: peso dos caules, das folhas, das espigas, das inflorescências 

masculinas e de biomassa total. Apesar de maior produtividade com o uso de lâmina de água maior, observou-se 

rendimentos satisfatório com o uso de irrigação deficitária, 25.916,66 Kg.ha-1. Rendimento muito bom para uma 

região onde ocorre perda total da safra e baixos rendimentos médios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiárido, massa verde, silagem. 

 

Analysis of yield of maize biomass (Zea mays L.), hybrid Jabra, in irrigated 

drip irrigation 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. It is common sense that in regions where chickens, pigs or even cattle are produced, 

maize is produced. In the agreste of the Alagoas and the backlands, a region that also produces maize, there is a 

very long dry season, with rainy season only in May, June and July. This prolonged drought causes a water 

deficit, reduces the amount of water in the wells, which affects the production of crops and, therefore, negatively 

affects the income of those who depend on them. To resolution of these problems one of the alternatives is the 

use of drip irrigation, in addition it is important to test the reduced use of water, maintaining acceptable 

production. Thus, an experiment with drip irrigation was carried out at the Polo Tecnológico Agroalimentar de 

Arapiraca, using daily average crude slabs of 2.5 mm, 5.0 mm and 7.5 mm of water. The new hybrid of Jabra 

maize was used and the planting was spaced 0.80 cm between rows and 0.10 cm between plants. Ten plants of 

the central lines of each plot were collected and the variables studied were: stems, leaves, spikes, male 

inflorescences and total biomass weight. Despite higher productivity with the use of a larger water blade, 

satisfactory yields were observed with the use of deficit irrigation, 25,916.66 Kg.ha-1. Very good yield for a 

region where there is a total crop loss and low average yields. 

 

KEYWORDS: Semi-arid, green mass, silage. 
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INTRODUÇÃO 
 

O milho é cultivado em todas as microrregiões do Brasil diz-se, no senso comum, que nas regiões em que 

há produção de frangos, suínos ou mesmo de bovinos, há produção de milho. A maior parte da produção de 

milho é comercializada, ao invés de ser consumida diretamente na própria fazenda. O que vem se observando é 

um conjunto de acentuadas mudanças, ao longo da cadeia produtiva do milho, a começar por ajustes nos 

sistemas produtivos agrícolas, passando pelos mecanismos de comercialização, inclusive a formação de preços. 

As alternativas de uso do milho vão se ampliando, para além de ração animal – que tem sido o lastro sobre o qual 

se assenta o importante crescimento dos segmentos de produção animal, para o qual se projeta crescimento de 

mais de 30% nos próximos 10 anos. A indústria vem incrementando o emprego do milho como insumo na 

fabricação de produtos como lisina, itens biodegradáveis, isoglucose, etanol etc (BARROS; ALVES, 2015). 

Na região semiárida de Alagoas o milho cultivado é utilizado para venda de milho verde e principalmente 

para produção de silagem, contudo, a baixa precipitação pluviométrica causa problemas no crescimento e 

desenvolvimento das plantas, como consequência observa-se baixas produtividades, principalmente nas 

condições de sequeiro, com perda total da safra. Acrescenta-se ainda a pouca água disponível para irrigação em 

barragens e poços.A irrigação torna-se então uma alternativa interessante, porque possibilita plantio durante o 

período de estiagem, contudo é necessário um bom planejamento e o uso racional da água. 

Conforme Santos et al. (2014), a baixa disponibilidade hídrica irá inferir em diversos aspectos nos 

vegetais. Outros parâmetros também podem ser afetados pelo déficit hídrico, como índice de área foliar (IAF), 

teor de clorofila e eficiência do uso da água (NASCIMENTO et al. 2015). De acordo com Oliveira (2018), as 

atividades agrícolas demandam grandes quantidades de água e, sendo cada vez mais preocupante a sua escassez, 

são necessários esforços no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias visando a maximização de seu uso na 

produção agrícola, especialmente na agricultura irrigada. Neste sentido, é necessária a adoção de sistemas de 

irrigação eficientes manejados adequadamente, considerando as especificidades de solo, cultura e clima. 

Como na região do agreste no estado de Alagoas tem-se baixo índice pluviométrico, com um breve 

período chuvoso ocorrendo entre os meses de maio, junho e julho, provoca uma estiagem longa durante o ano, e 

mesmo nos meses chuvoso ocorrem chuvas irregulares e muitas vezes em quantidade insuficiente para a cultura 

do milho, observam-se rendimentos baixos, causando problemas, sobretudo para a alimentação animal durante a 

seca. Essa baixa produção acomete a alimentação animal, afetando a renda daqueles que dependem da 

agropecuária para sustento familiar. Fazer o gerenciamento da água buscando aproveitar o máximo de seu uso 

obtendo-se melhores produtividades deve ser foco de pesquisas na região. Dessa forma, objetivou-se com este 

experimento avaliar a produção de um novo híbrido de milho Jabra, visando o máximo rendimento da cultura 

nas condições de cultivo irrigado por gotejamento, utilizando níveis recomendados de lâmina bruta de irrigação e 

níveis deficitários. Cujos resultados podem contribuir com a oferta de alimentos para animais na época de 

estiagem. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A pesquisa foi efetuada no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, localizado no município de 

Arapiraca, na região Agreste do Estado de Alagoas (9°50'36.9"S 36°34'33.1"W). Os testes foram realizados em 

uma área experimental com delineamento em blocos ao acaso. As parcelas tiveram 5 linhas com 5 metros de 

comprimento, espaçadas entre si por 0,80 cm, e 0,10 m entre linhas. O preparo da área foi feito por gradagem, 

fez-se adubação de fundação e de cobertura conforme análise de solo.  A semeadura do híbrido Jabra foi 

realizada no dia 16 de novembro de 2017.  

Foram colocadas em cada cova duas dessas sementes, e após as plântulas emergirem, foi feito o desbaste. 

A emergência da maioria das plântulas ocorreu no dia no dia 26 de novembro de 2017. Depois de 25 dias da 

emergência das plântulas, foi realizada a adubação de cobertura. Fez-se capinas manuais e aplicação de 

agrotóxicos para combate a lagarta do cartucho. A colheita foi realizada no dia 16 de fevereiro de 2018. 

Os tratamentos foram três níveis de irrigação por gotejamento: Tratamento A - 2,5mm de lâmina bruta 

média diária de água, Tratamento B - 5,0 mm, e o Tratamento C - 7,5 mm. Durante o experimento não houve 

precipitações pluviométricas. As variáveis estudadas forma peso caule, peso das folhas, peso da espiga, peso da 

inflorescência masculina e peso total da biomassa. Em cada parcela foram coletadas 10 plantas das três linhas 

centrais excluindo as bordaduras. As plantas coletadas foram cortadas e pesado separadamente cada órgão da 

planta, exceto raízes.  

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. Os resultados foram plotados em tabelas e gráficos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Verificou-se que para caule e biomassa total, houve diferença significativa (P<0,05) entre todos 

tratamentos. Para as variáveis folha, detectou-se que houve diferença (p>0,05) entre os Tratamentos A (2,5 

mm/dia) e B (5,0 mm/dia)e entre A (2,5 mm/dia)e C(7,5mm/dia), e não observou-se diferenças entre os 

Tratamentos B e C. Para espiga, não detectou-se diferença significativa (P<0,05) entre os Tratamento A (2,5 

mm/dia) e o Tratamento B (5,0 mm/dia), porém observou-se diferença entre A e C e entre B e C. Para 

inflorescência verificou-se pelo Teste de Tukey (P<0,05) que o Tratamento A foi igual ao Tratamento B e o 

Tratamento B igual ao Tratamento C (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Rendimento do caule, folha, espiga, inflorescência masculina e biomassa total do híbrido de milho 

Jabra em diferentes lâminas brutas de água.  

RENDIMENTO (kg/ha) 

IRRIGAÇÃO CAULE FOLHA ESPIGA INFLORESCÊNCIA TOTAL 

2,5mm 15.250 a 7.333,33 a 2.958,33 a 375 a 25.916,66 a 

5,0mm 21.875   b 9.083,33    b 3.937,33 a 479,16 a b 35.374,82    b 

7,5mm 23.625 c 8.708,33    b 7.958,33   b 437,5b 40.729,16       c 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade pelo 

teste de Tukey (P<0,05). 

Logo, houve no geral um aumento no rendimento, em valores absolutos, conforme se utilizou maior 

quantidade de água. Considerando que o milho se trata de uma cultura que tipicamente apresenta um bom 

rendimento sob boas condições hídricas, tal resultado já era previamente esperado. Porém o experimento 

objetivou testar principalmente o uso de irrigação em local com déficit hídrico e com pouco acumulo de água 

nos reservatórios e em poços artesianos, assim, buscando rendimentos satisfatórios para a região e capaz de 

disponibilizar alimento para os animais na época de estiagem. 

Especificamente quanto ao rendimento do caule, observou-se que no Tratamento A (média 2,5 mm de 

lâmina de água por dia) rendimento médio de 15. 250 kg.ha-1, no Tratamento B (5,0 mm/dia) rendimento de 

21.875 kg.ha-1 e no Tratamento C (7,5 mm/dia) média de 23.625 kg.ha-1 (Figura 1).  

 

Figura 1. Rendimento do caule do híbrido de milho Jabra, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A (2,5 

mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

Fonte: 

Dados da pesquisa. 

Notou-se uma maior diferença de produtividade entre o Tratamento A e Tratamento B, e menor em 

relação ao Tratamento B e C, o que sugere que o híbrido responde menos ao incremento no aumento da água de 

irrigação quando os níveis de água no solo já são próximos ao ideal para a cultura do milho. 

Sobre o rendimento da folha, verificou-se diferença aproximada entre os tratamentos. Obteve-se no 

Tratamento A (2,5mm/dia) 7.333,33kg.ha-1
, menor em relação aos resultados obtidos nos Tratamentos B (5,0 

mm/dia) e C (7,5mm/dia), que foram respectivamente 9.083,33kg.ha-1 e 8.708,33kg.ha-1(Figura 2). 
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Figura 2. Rendimento da folha do híbrido de milho Jabra, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A (2,5 

mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

Fonte: 

Dados da pesquisa. 

Observou-se uma tendência diferente no rendimento das folhas quando comparadas com rendimento do 

caule e divergente de Brito et al. (2013), que constataram que com lâminas maiores de água para irrigação, tem-

se maior rendimento foliar do milho doce. 

Quanto ao rendimento da espiga, foi possível observar que ao reduzir a disponibilidade de água, 7,5 mm 

para 2,5 mm de lâmina bruta de água, houve menor rendimento do órgão vegetal, fato não observado quando 

houve redução da lâmina bruta média de água de 5,0 para 2,5 mm por dia. No Tratamento A (2,5mm/dia) 

obteve-se rendimento da espiga de 2.958,33kg.ha-1, já no Tratamento B (5,0mm/dia) obteve-se um rendimento 

de 3.937,33kg.ha-1 e no Tratamento C (7,5mm/dia) rendimento de 7.958,33 kg.ha-1 (Figura 3).  

 

Figura 3. Rendimento da espiga do híbrido de milho Jabra, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A (2,5 

mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

Fonte: 

Dados da pesquisa. 

Portanto, nota-se a importância de uma maior quantidade de água para produção de espigas e 

consequentemente de grãos, sendo que com irrigação deficitária a produção de espiga é afetada 

significativamente. Uma maior disponibilidade de água influencia diretamente na taxa de acréscimo de biomassa 

da espiga. Pois, obteve-se um rendimento com o uso de lâmina bruta de água de 7,5mm de 4.021 kg.ha-1a mais 

quando comparado com os rendimentos alcançados no Tratamento B, tendo também rendimento maior que o 

Tratamento A em 5.000 kg.ha-1. O aumento significativo do rendimento conforme o aumento da lâmina de água 

corrobora com Nascimento et al. (2017) e Vian et al. (2016) onde em um plantio de agricultura adequadamente 

irrigada, o componente da planta que mais se destacou foi a espiga. 
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Em relação ao rendimento da inflorescência masculina, obteve-se no Tratamento A (5,0mm/dia) 

rendimento de 375kg.ha-1,no Tratamento B (5,0mm/dia) 479,16 kg.ha-1 e Tratamento C (7,5mm/dia) 437,5 kg.ha-

1 (Figura 4).  

 

Figura 4. Rendimento da inflorescência do híbrido de milho Jabra, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento 

A (2,5 mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

Fonte: 

Dados da pesquisa. 

A variável inflorescência foi pouco afetada com a variação nos níveis de água ofertado para as plantas. 

Referente ao rendimento total de massa verde do híbrido de milho Jabra constatou-se que o Tratamento C 

(7,5mm/dia) obteve maior produtividade de biomassa total, com 40.729,16 kg.ha-1, em relação ao Tratamento B 

(5,0mm/dia) com 35.374,82 kg.ha-1, e ao Tratamento A (5,0mm/dia) com 25.916,66 kg.ha-1 (Figura 5). 

 

Figura 5. Rendimento total do híbrido de milho Jabra, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A (2,5 

mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

Fonte: 

Dados da pesquisa. 

O tratamento que resultou em maior rendimento foi o que possuía maior volume de água entre os demais, 

a diferença entre o tratamento C e o tratamento B (5.345,34 kg.ha-1) não foi tão acentuada quanto entre os 

tratamentos C e A (14.812,5 kg.ha-1). Isso expõe a necessidade da cultura por um nível de disponibilidade hídrica 

elevado para atingir maior produtividade, tal fato foi observado Silva et al. (2015) quando verificou que 

conforme se aumentou os períodos de déficit hídrico, houve uma diminuição no crescimento das plantas 

culminando em uma redução no rendimento de matéria verde e seca do milho para ensilagem, e reforçado por 

Brito et al (2013) quando afirmou que o crescimento da cultura do milho é limitado pela deficiência hídrica. E 

ainda, o fornecimento de água adequado à cultura, em qualquer de suas fases fenológicas, é um processo de 

fundamental importância para o sucesso da agricultura irrigada (SOBENKO et al. 2016). 
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Contudo, os testes realizados, visaram não apenas verificar maiores produtividades em maiores lâminas 

de água bruta, fato constatado no presente trabalho, mas também avaliar a possibilidade de produção de milho 

com disponibilidade de água abaixo dos níveis ideias de irrigação para a cultura. Assim, observou-se a 

possibilidade de rendimentos do milho acima da média da cultura em condições de sequeiro.Wendling (2017) 

observou produtividade de 8,8 e 7,6 t.ha-1 de matéria seca na safra e safrinha, respectivamente, com média de 

8,21 t.ha-1, aproximadamente 25 t.ha-1 de biomassa, se considerarmos um percentual aproximado de 33% de 

matéria seca. 

 

CONCLUSÕES 

 
Apesar de uma maior produtividade de biomassa do milho Jabra com aumentou com o acrescente de 

disponibilidade hídrica, infere-se que o rendimento da cultura em condições de irrigação deficitária por 

gotejamento foi satisfatório nas condições ambientais da região, sendo essencial para garantir alimentos aos 

animais na época de estiagem e promover maior estabilidade para os produtores locais. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1 - BARROS; G. S. C; ALVES, L. R. A. In.: Revista Visão Agrícola. São Paulo: Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz, n. 13, julho/dezembro, 2015. 

 

2 - BRITO, M. E. B et al. Crescimento, fisiologia e produção do milho doce sob estresse hídrico. Bioscience 

Journal, v. 29, n. 5, p. 1244- 1254, 2013. 

 

3 - NASCIMENTO, F. N et al. Desempenho da produtividade de espigas de milho verde sob diferentes regimes 

hídricos. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.16, n.1, p. 94-108, 2017. 

 

4 - NASCIMENTO, F. N et al. Parâmetros fisiológicos e produtividade de espigas verdes de milho sob 

diferentes lâminas de irrigação. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.14, n.2, p. 167-181, 2015. 

 

5 - OLIVEIRA, Z. B. Rendimento de grãos de milho irrigado por gotejamento subterrâneo e estimativa da 

irrigação com dados da previsão do tempo. Brazilian Journal of Biosystems Engineering, v. 12, n. 1, p. 40-51, 

março, 2018. 

 

6 - SANTOS, O. O et al. Desempenho ecofisiológico de milho, sorgo e braquiária sob déficit hídrico e 

reidratação. Bragantia, Campinas, v. 73, n. 2, p.203-212, maio, 2014. 

 

7 - SOBENKO, L. R et al. Estimativa da necessidade de irrigação na cultura do milho safrinha em sorriso-MT 

por métodos agroclimatológicos. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.15, n.3, p. 544-556, 2016. 

 

8 - VIAN, A. L et al. Variabilidade espacial da produtividade de milho irrigado e sua correlação com variáveis 

explicativas de planta. Ciência Rural, Santa Maria, v.46, n.3, p.464-471, março, 2016. 

 

9 - WENDLING, A. V. Tecnologias agroecológicas para a integração vegetal e animal. 2017. Tese (doutorado) - 

Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

23 

Análise de produtividade do milho (Zea mays L.) Jabrano, em irrigação 

deficitária por gotejamento.  

 

Dacio Rocha Brito(1); Maria Isabel Gomes dos Santos (2); Thaynnara Paula dos Santos 

Lira(3); Renata Rodrigues da Costa(4); Rafael Lima Vieira dos Santos (5); Davi Bibiano 

Brito(6). 
 

(1)Professor - Orientador do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Alagoas; Arapiraca, AL. 

Dacio@uneal.edu.br; (2)Graduanda do Curso de Ciências Biológicas; Universidade Estadual de Alagoas; 

Arapiraca, isabelsantos4273@gmail.com; (3) Graduanda do Curso de Ciências Biológicas; Universidade Estadual 

de Alagoas;(4) Graduanda do Curso de Ciências Biológicas; Universidade Estadual de Alagoas; (5) Graduando do 

Curso de Ciências Biológicas; Universidade Estadual de Alagoas; (6)Professor do Instituo de Computação; 

Universidade Federal de Alagoas; Arapiraca, AL. davi@ic.ufal.br. 

 

RESUMO: O milho muito cultivado em todo o mundo é utilizado na alimentação animal e humana. O Brasil é 

um dos maiores produtores, em terceiro lugar no mundo. No nordeste brasileiro, região com poucas chuvas, 

torna-se necessário testar novos híbridos buscando identificar plantas mais resistentes ao déficit hídrico. Assim, 

objetivou-se testar novo híbrido de milho, Jabrano, verificando seu rendimento para produção de silagem, em 

diferentes níveis de irrigação. A pesquisa foi realizada no Polo Tecnológico Agroalimentar, Arapiraca, AL. 

Houve preparo convencional do solo, aplicação de formicida, adubação de fundação e de cobertura. Realizaram-

se capinas, e aplicação de agrotóxicos para combater a lagarta do cartucho de acordo com as necessidades. A 

colheita ocorreu no dia 16/02/2018. A irrigação foi por gotejamento, utilizando três lâminas brutas médias 

diárias de irrigação: A = 2,5mm/dia, B = 5,0 mm/dia e o C = 7,5 mm/dia. As variáveis foram peso dos caules, 

folhas, espigas, inflorescências masculinas e peso da biomassa total. O delineamento foi em blocos casualizados 

com três repetições. Os resultados foram tabulados e submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey (significância 5%), utilizando-se o Programa Estatístico Sisvar. Verificou-se que 

o melhor tratamento utilizado para o milho Jabrano, foi o uso de lâmina de água de 7,5mm/dia, 47.591,67 kg.ha-

¹, (p<0,05); superior em 10.820 kg.ha-¹ ao tratamento B e 24.800 kg.ha-¹ em relação ao tratamento A. Obteve-se 

rendimento satisfatório com irrigação deficitária, fato importante para a região garantindo segurança alimentar 

das famílias.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiárido, estiagem, garantia de produção. 

 

Analyze in productivity of corn (Zea mays L.) Jabrano, in irrigation déficit 

per drip 
 

ABSTRACT:  The corn much cultivated in all the world it is used  at food animal and human. The Brazil it is 

one larger producers, in third place at the world. At the northeast Brazilian, region with few rain, becomes 

required test new hybrids seeking out identify plants more resistant to défict hydric. Like this, it was aimed test 

new hybrids in corn, Jabrano, checking your yield for production in silage, at different levels of irrigation. The 

search was fulfilled at the Pole Technological Agrifood, Arapiraca, AL. There was preparation conventional of 

ground, application in formicide, fertilizing in foundation and in roof. Realized weed, and application in 

pesticides for fight the caterpillar of cartridge in wake up with at needs. The harvest it occurred at the day 

16/02/2018. The irrigation was for drip, used three blades gross averages daily in irrigation: A = 2,5mm/dia, B = 

5,0 mm/dia it’s the C = 7,5 mm/dia. At variables were weight of stems, sheets, spikes, inflorescence masculine 

and weight  gives biomass total. The design was  in blocks randomized with three repetitions. The results were 

tabulated and submitted the analyze in variance and the stockings were compared fur test  in Tukey 

(meaningfulness 5%), using the program sttistical Sisvar. It was verified what the best treatment used for the 

corn Jabrano, was the use in blade of water of 7,5mm/day, 47.591,67 kg.ha-¹, (p<0,05); higher in 10.820 kg.ha-¹ 

to treatment B and 24.800 kg.ha-¹ regarding to treatment A. It was obtained yield satisfactory with irrigation 

déficit, fact importante to the region ensuring safety to feed of families.  

 

KEYWORDS: Semiarid, drought, warranty in production. 
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INTRODUÇÃO 

 
O milho (Zea mays L.) é uma das culturas mais importantes mundialmente, seja do ponto de vista 

econômico, seja do ponto de vista social (SOLOGUREM, 2015). Segundo Barros e Calado (2014), a sua grande 

adaptabilidade, representada por variados genótipos, permite o seu cultivo desde o Equador até ao limite das 

terras temperadas e desde o nível do mar até altitudes superiores a 3600 metros, encontrando-se, assim, em 

climas tropicais, subtropicais e temperados. Esta planta tem como finalidade de utilização a alimentação humana 

e animal, devido às suas elevadas qualidades nutricionais, contendo quase todos os aminoácidos conhecidos, 

com exceção da lisina e do triptofano. Mesmo assim novas cultivares são lançadas em diversas regiões tentando 

melhorar essas condições de adaptabilidade.  

Para 2018/19, a expectativa de consumo mundial recorde do cereal, da ordem de 1,09 bilhão de 

toneladas, incremento de 28,6 milhões de toneladas sobre a safra anterior e 3,7 milhões de toneladas maior do 

que o mês anterior. Os estoques mundiais foram projetados em 152,0 milhões de toneladas, 20,7% menor do que 

2017/18 (FIESP, 2018). No Brasil a produção de milho está estimada em 85,8 milhões de toneladas, 13,8% 

menor que a do ano passado. A queda das cotações do grão serviu como desestimulo ao plantio e à compra de 

insumos, o que pode comprometer a produtividade em diversas regiões. Estima-se que a área plantada e a ser 

colhida no País seja próxima a 16,6 milhões de hectares, redução de 7,9% e 7,1%, respectivamente, quando 

comparada com 2017 (IBGE, 2018). O Brasil é o terceiro dentro os maiores produtores, com 8% do total 

produzido no mundo, o equivalente a 86 milhões de toneladas (FORMIGONI, 2016). 

Fritsche-neto e Môro, (2015), dizem que o potencial produtivo de um cultivar é um dos primeiros 

aspectos considerados pelos agricultores, na compra das sementes. Entretanto, a estabilidade de produção, que é 

determinada em função do comportamento do cultivar em plantios em diferentes locais e anos, também deverá 

ser considerada. Cultivares estáveis são aqueles que, ao longo dos anos e dentro de uma determinada área 

geográfica, têm menor oscilação de produção, respondendo de forma previsível à melhoria do ambiente (anos 

mais favoráveis) e não tendo grandes quedas de produção nos anos desfavoráveis. Embrapa (2017), cita que a 

utilização de cultivares de milho adaptadas e portadoras de atributos agronômicos desejáveis é de fundamental 

importância para elevar a produtividade desse cereal no Nordeste brasileiro. 

Na região nordeste brasileira o milho também é bastante cultivado para silagem e alimentação humana. 

Como a região é caracterizada por ter poucas chuvas, testar novas cultivares, buscando maior identificar plantas 

mais resistentes ao ambiente, deve ser uma prática constante, sobretudo com as variações ambientais hora 

observadas. Ressalta-se, também, que a diversidade de ambientes para cultivo do milho no Nordeste brasileiro 

(SILVA et al., 1993) leva a mudanças no comportamento das cultivares de milho em áreas de cerrados, agreste e 

sertão nordestinos (EMBRAPA, 2017). Por outro lado se faz necessário o uso de água de irrigação de forma 

mais racional possível, sem, contudo, influenciar fortemente o rendimento das culturas. Um dos sistemas de 

irrigação mais eficiente é a irrigação por gotejamento que contribui para a economia de água, disponibilizando-a 

em quantidades ideais. Todos esses fatos levam a testar cultivares de milhos nas diversas regiões do nordeste, 

com ou sem irrigação, e no caso deste estudo fez-se testes na região agreste do estado de Alagoas.  

Observa-se também na região agreste e sertão do Nordeste brasileiro uma dificuldade muito grande dos 

produtores para alimentar seus rebanhos no período de estiagem e uma das formas de amenizar a situação é 

armazenar plantas forrageiras na forma de silagem, e assim promover maior estabilidade para o setor 

agropecuário local. 
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Portanto, realizou-se no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, região caracterizada por ter um 

breve período chuvoso, apenas entre os meses de maio, junho e julho, um experimento para testar o novo híbrido 

de milho. E assim, verificar seu rendimento para produção de silagem em diferentes níveis de irrigação, 

buscando reduzir os prejuízos causados aos animais em razão da falta de alimentação durante o período de 

estiagem. A irrigação utilizada no experimento foi por gotejamento, utilizando três lâminas médias diárias de 

irrigação diferentes. 

 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada no Polo Tecnológico Agroalimentar, localizado no munícipio de Arapiraca, 

região agreste do estado de Alagoas. O preparo do solo foi convencional e antes da semeadura aplicou-se 

formicida na área. Utilizou-se sementes do híbrido Jabrano. A semeadura foi realizada no dia 16 de novembro de 

2017, colocando duas sementes por cova e posteriormente fizeram-se desbastes para manter uma semente por 

cova. O espaçamento foi de 0,80 cm entre linhas 0,10 cm entre plantas, cada parcela continha cinco linhas de 

cinco metros cada e foi considerada como área útil as três parcelas centrais. Fez-se adubação de fundação e de 

cobertura em conformidade com a análise do solo, capinas manuais, aplicou-se agrotóxicos para combater a 

lagarta do cartucho de acordo com as necessidades e a colheita ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2018.   

Os tratamentos foram três níveis de irrigação diferentes: Lâmina bruta de água A = 2,5mm/dia, lâmina 

bruta de água B = 5,0 mm/dia e lâmina de bruta de água C = 7,5 mm/dia. Utilizou-se irrigação por gotejamento 

alimentado por um sistema gerador de energia alternativa, eólica e solar. A quantidade de água utilizada como 

lâmina bruta média diária foi a média utilizada durante o ciclo da cultura. Foram avaliadas as seguintes 

variáveis: peso dos caules, peso das folhas, peso das espigas, peso das inflorescências masculinas e peso da 

biomassa total. Foram selecionadas ao plantas de cada parcela. As Foram retirados os órgãos vegetais das 

plantas, caule, folha, inflorescência masculino e espiga excetuando as raízes. As plantas foram cortadas a 5cm do 

solo. Para pesar utilizou-se balança, sendo os órgãos pesadas separadamente e o soma dos pesos dos órgãos 

forneceram o peso total da biomassa. O delineamento foi em blocos casualizados com três repetições. Os 

resultados foram tabulados e submetidos à análise de variância, fez-se ainda regressão, utilizando-se o Programa 

Estatístico Sisvar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadrado médio, nível de significância e coeficiente de variação para todas as variáveis estudadas se 

encontram na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Quadrado médio das variáveis rendimento de caule, folha, inflorescência, espiga e biomassa total do 

híbrido Jabrano em diferentes lâminas brutas de água de irrigação por gotejamento. Arapiraca, Alagoas. 2018 
 CAULE FOLHA INFLORESCÊNCIA ESPIGA TOTAL 

LÂMINA  138381944.4** 15332031.2 **  1371.53 ns 38117691.0 ** 463772714.7 ** 

CV (%) 7,82 4,14 10,88 13,39 6,56 

 

Os rendimentos médios de caule, folha, inflorescência masculina, espiga e biomassa total, se encontram 

na Tabela 2.  
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Tabela 2. Rendimento do caule, folha, espiga, inflorescência masculina e biomassa total do híbrido de milho 

Jabrano em diferentes lâminas brutas de água. Arapiraca, Alagoas. 2018. 

RENDIMENTO (kg/ha) 

IRRIGAÇÃO  CAULE FOLHA ESPIGA INFLORESCÊNCIA TOTAL 

IRRIGAÇÃO 

2,5mm 

13.208,30  a 7.125,00   a 2.000,00 a 458,33 a 22.791,67 a 

IRRIGAÇÃO 

5,0mm 

20.041,70   b 11.187,50  b 5.354,00   b 500,00 a 36.770,67   b 

IRRIGAÇÃO 

7,5mm 

26.791,70    c 10.875,00   c 9.125,00     c 487,50 a 47.591,67     c 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si (P<0,05). 

 

Detectou-se diferença significativa entre os três tratamentos (p<0,05) para a variável caule. Houve maior 

rendimento do caule quando se utilizou lâmina bruta média de irrigação de 7,5mm/dia, com rendimento de 

26.791,7 kg.ha-1 superior em 6.750,2 quilos por hectare em relação a tratamento B e 13.583,4 em relação ao 

tratamento A. Para o tratamento B (5,0mm/dia) o rendimento foi de 20.041,7 kg.ha-1, enquanto que para o 

tratamento A (2,5mm/dia) o rendimento do caule foi de 13.208,3 kg.ha-1 (Figura 1). 

 

Figura 1.  Rendimento do caule do híbrido de milho Jabrano em três níveis de irrigação, A= 2,5mm/dia, 

B= 5,0mm/dia e C= 7,5mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

 Quanto ao rendimento de folha observou-se que os tratamentos B (5,0mm/dia) e C (7,5mm/dia) não 

houve diferença significativa entre eles, com as melhores produtividades, 11.187,5 kg.ha-1 e 10.875,00 kg.ha-1.  

O tratamento C teve rendimento superior em 4.062,5 quilos por hectare em relação a tratamento A e o tratamento 

B teve rendimento superior ao tratamento A de 3,750 quilos por hectare (Figura 2).  
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Figura 2. Rendimento da folha do híbrido de milho Jabrano em três níveis de irrigação. A= 2,5mm/dia, 

B= 5,0mm/dia e C= 7,5mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

 

O tratamento que teve maior rendimento da espiga do híbrido Jabrano foi o tratamento C (7,5mm/dia) 

com 9.125 kg.ha-1, rendimento superior em 3.771 quilos por hectare em relação a tratamento B e 7.125 quilos 

por hectare em relação ao tratamento A. No tratamento B observou-se rendimento inferior ao tratamento C e 

superior ao tratamento A (p<0,05), com rendimento superior ao tratamento A em 3.354 quilos por hectare. 

Tendo, portanto, o tratamento B (5,0mm/dia) rendimento 5.354 kg.ha-1 e o tratamento A (2,5mm/dia) rendimento 

de 2.000 kg.ha-1 (Figura 3).  

 

Figura 3. Rendimento da espiga do híbrido de milho Jabrano em três níveis de irrigação. A= 2,5mm/dia, 

B= 5,0mm/dia e C= 7,5mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 
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 Quanto ao rendimento de inflorescência masculina, não houve diferença significativa, com rendimentos 

de 458,33, 500,00 e 487,50, respectivamente para os tratamentos A, B e C (Figura 4). 

 

Figura 4: Rendimento da inflorescência do híbrido de milho Jabrano em três níveis de irrigação. A= 

2,5mm/dia, B= 5,0mm/dia e C= 7,5mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 
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Quanto ao rendimento de massa verde total, verificou-se que o melhor tratamento utilizado para o milho 

Jabrano, foi o tratamento C com o uso de uma lâmina bruta média de água de 7,5mm/dia que obteve-se 

rendimento de 47.591,67 kg.ha-¹, (p<0,05) ; superior em 10.820 quilos por hectare em relação a tratamento B e 

24.800 em relação ao tratamento A. Para o tratamento B observou-se o segundo melhor rendimento, 36.770,67 

kg.ha-¹, com a lâmina de água de 5,0 mm/dia, e com menor rendimento o tratamento A, 22.791,67 kg.ha-¹ com a 

lâmina de água de 2,5 mm/dia (Figura 5). 

 

Figura 5. Rendimento total do híbrido de milho Jabrano em três níveis de irrigação. A= 2,5mm/dia, B= 

5,0mm/dia e C= 7,5mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 
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Nota-se que com a maior disponibilidade de água o híbrido Jabrano teve maior rendimento de biomassa 

verde. Silva (2016) cita que os sistemas irrigados são uma alternativa para aumentar o rendimento da cultura do 

milho, enquanto Soares (2010) acrescenta que a irrigação é fundamental para eliminar o risco de deficiência 

hídrica, garantir a produção de alimentos e aumentar a produtividade das culturas. De acordo com Almeida 

(2016), a utilização da água e a produção de alimentos são processos estritamente relacionados, tornando-se as 

práticas de uso dos recursos hídricos da mais alta importância.  Portanto, a adoção de métodos de utilização de 

água na agricultura capaz de garantir o mínimo de produção em uma região com problemas hídricos acentuados 

justifica o uso de água deficitária, tendo-se, naturalmente, o cuidado com possíveis problemas no solo, como por 

exemplo, salinização. 

Por outro lado Bernardo et al. (2006), cita que a quantidade de água necessária para determinada cultura é 

um dado básico que deve ser conhecido para o manejo adequado de qualquer projeto de irrigação. Aplicações de 

água insuficiente repõem a água apenas nas camadas superficiais do solo, não umedecendo a região das raízes. 

Sendo Silva & Beltrão (2000), a irrigação surge como uma alternativa para incrementar o crescimento dessa 

cultura. Acrescenta-se ainda que, de acordo com Soares (2010) o manejo inadequado destes sistemas pode ser 

um fator limitante a produção das culturas irrigadas e dentre os elementos a serem considerados para um 

eficiente controle de regas, pode-se destacar o indicador de déficit hídrico que pode ser via solo, planta ou 

através da estimativa da demanda evaporativa da atmosfera. Entretanto, apesar da aquiescência de que quanto 

mais água maior o rendimento da cultura de milho, dentro de um determinado limite, e dos cuidados que se deve 

ter com a irrigação, o objetivo do trabalho foi disponibilizar água deficitária e comparar com a oferta suficiente 

de água para a cultura do milho. Diante do exposto e dos resultados observados, infere-se que com o uso de água 

deficitária pode-se obter um rendimento capaz de ofertar alimento para os animais domésticos em uma região 

que possui naturalmente baixos rendimentos na maioria dos anos e em alguns anos ocorre perda total da safra. 

Tal fato leva a ponderar sobre a importância dos resultados obtidos. 

Dentre os fatores de produção, a água é o que mais limita os rendimentos das plantas cultivadas, 

principalmente em regiões com precipitações pluviais irregulares. A irrigação suplementar constitui uma 

alternativa de maximizar a produtividade e reduzir o risco do investimento realizado, propiciando um maior 

número de safras ao ano com maior geração de renda e inserção nas cadeias produtivas (SOARES, 2010). 

Assim, mais uma vez percebe-se, mesmo que com uma maior oferta de água o híbrido Jabrano obtém-se 

melhores resultados de rendimento de biomassa, o uso de água deficitária em irrigação possibilita a colheita, 

mesmo abaixo dos rendimentos médios para a cultura irrigada, garantindo produção, eliminando riscos de 

frustração da safra e garantindo segurança alimentar, sobretudo, para os pequenos produtores. 

Os impactos da irrigação deficitária sobre a produtividade e suas relações com os resultados econômicos 

podem ou não ser negativos (LORITE et al., 2007), no entanto, irrigar com o objetivo de maximizar o lucro é um 

problema mais complexo e desafiador que irrigar apenas para obter a máxima produtividade da cultura 

(FIGUEIREDO et al., 2008), especialmente na região de estudos, que possui grande déficit hídrico. Assim, 

apesar da necessidade de se fazer estudos posteriores para uma avaliação econômica do cultivo do milho irrigado 

com lâmina de água bruta deficitária, no caso do semiárido nordestino, a questão vai além de valores 

econômicos, pois trata-se de uma região onde boa parte da população tem problemas com o mínimo de 

alimentação necessária para manutenção da família.  
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CONCLUSÕES 

 

O milho Jabrano aumenta seu rendimento com o aumento do uso de água de irrigação por gotejamento, 

dentro do limite estudado, apesar de se obter rendimento satisfatório com irrigação deficitária. Portanto, conclui-

se que com o uso de irrigação deficitária se obtém rendimentos garantidos para a cultura do milho, sendo 

importante para o semiárido e agreste da região nordeste, visto que com menor uso de água, fator importante em 

uma região com pouca água, pode-se garantir maior segurança alimentar das famílias locais. 

A utilização dos recursos hídricos em pequena escala proporciona à cultura do milho um rendimento 

satisfatório não muito distante dos rendimentos obtidos na região de estudo. 
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RESUMO: De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil é o segundo 

maior produtor mundial de carne de frango, atrás apenas dos Estados Unidos. Dados preliminares divulgados 

pelo órgão mostram que, em 2016, a produção foi de 13,6 milhões e 18,3 milhões de toneladas, respectivamente, 

a carne de frango in natura ocupou o quinto lugar na pauta cambial em 2016, conforme divulgação do Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Foram exportados U$ 5,9 bilhões, totalizando 4 milhões de 

toneladas frango. O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil dos consumidores de carne de frango da 

cidade de Pão de Açúcar-Alagoas, buscando por meio de questionário aplicado diretamente aos consumidores 

identificar os tipos de cortes mais consumidos, as pessoas foram abordadas na feira livre do município. No geral 

pode-se dizer que o perfil do consumidor de carne de frango da cidade de Pão de Açúcar-AL, é uma pessoa que 

possui um nível básico de escolaridade, não se preocupa com a origem da carne que consome e nem se é 

fiscalizada e tem pouca apreciação por cortes especiais da carne de frango preferindo o frango inteiro na maioria 

das vezes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: produção, perfil, cortes. 

 

Analysis of the consumption of chicken meat in the municipality of Pão de 

Açúcar-AL 

 

ABSTRACT: According to the United States Department of Agriculture (USDA), Brazil is the world's 

second largest producer of chicken meat, behind only the United States. Preliminary data released by the agency 

show that, in 2016, production was 13.6 million and 18.3 million tons, respectively, fresh chicken meat ranked 

fifth in the exchange rate in 2016, according to the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services (MDIC). 

US $ 5.9 billion were exported, totaling 4 million tons of chicken. The present study aimed to evaluate the 

profile of the consumers of chicken meat from the city of Pão de Açúcar-Alagoas, searching through a 

questionnaire applied directly to consumers to identify the types of cuts most consumed, people were approached 

in the free fair of the municipality. In general, it can be said that the profile of the consumer of chicken meat in 

the city of Pão de Açúcar-AL, is a person with a basic education level, does not care about the origin of the meat 

that consumes and is not supervised and has little appreciation for special cuts of chicken meat preferring the 

whole chicken most of the time. 

 

KEYWORDS: production, profile, cuts. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A avicultura, atualmente, é uma atividade econômica internacionalizada e uniforme, sem fronteiras 

geográficas de tecnologia. Pode ser considerado um complexo industrial que não deve ser analisado apenas sob o 

aspecto de produção e distribuição, e sim através de uma abordagem sistêmica do setor. O desenvolvimento da 

avicultura é o símbolo do crescimento e modernização do agronegócio no Brasil. Isso porque a atividade avícola 

reúne em suas estruturas funcionais três importantes elementos no cálculo econômico do capitalismo em sua 

configuração atual: tecnologia de ponta, eficiência na produção e diversificação no consumo (VIEIRA, DIAS. 

2004). 
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A produção mundial de carnes passou de aproximadamente 90 milhões de toneladas em 1978 para 

aproximadamente 198 milhões de toneladas em 2003, graças principalmente ao desempenho apresentado pela 

produção de carne de frango. Entre 1990 e 2003, a produção mundial de carnes cresceu 34 %, enquanto a carne 

de frango continuou apresentando o melhor desempenho com 61 % de aumento, seguida da carne suína com 29 

% (VIEIRA; DIAS. 2004). A evolução da avicultura brasileira e sua expansão em diversas áreas tiveram inicio 

principalmente na primeira década do século XXI, em virtude da grande procura por consumo, 

consequentemente pelo aumento da demanda de produtos de origem avícola (BELUSSO; HESPANHOL, 2010). 

A avicultura no país passou a desenvolver-se a partir de 1962, com a introdução de animais americanos 

de alta produtividade, trazidos pelo doutor Francisco Raimo, chefe da Seção de Avicultura do Departamento de 

produção animal (atual Instituto de Zootecnia), juntamente com os dirigentes da Cooperativa Agrícola Cotia e 

Cooperatia Sul Brasil. A partir de 1965, a avicultura teve um grande crescimento, quando o Governo Federal 

publicou um Decreto, permitindo apenas importação de avós e proibindo a importação de pintos comerciais e 

matrizes (BOARETTO, 2009).  

A cada ano a produção de carne de frango no Brasil vem crescendo, prova disso é o balanço produtivo 

de 2011 que apresentou um recorde de 12,9 milhões de toneladas. O aumento na produção se deu 

principalmente, à forte demanda doméstica (movida pela alta dos preços da carne bovina, que forçou os 

consumidores a trocar o consumo pela carne de frango) e ao crescimento das exportações de carne de frango 

brasileira. A região nordeste do Brasil, mesmo tendo enorme potencial produtivo corresponde por apenas 9% da 

produção nacional de carne de frango e tem como principal estado produtor Pernambuco, nosso vizinho. O Ceará 

possui 95,4 milhões de aves alojadas, o que corresponde a aproximadamente 1,6% da produção nacional. Esse 

grande potencial produtivo da região provém principalmente de condições como a baixa amplitude térmica, ou 

seja, pouca variação na temperatura durante todo o dia e também temperaturas muito próximas à ideal 

recomendadas durante as primeiras semanas de vida das aves. Nota-se que o sistema de produção animal e 

a ambiência são campos importantes para o desenvolvimento e produtividade do animal em questão 

(YRES,2004). 

Mesmo com um vasto mercado consumidor, os produtores da região nordeste têm que superar diversos 

obstáculos que muitas vezes atrapalham o crescimento produtivo na região, como por exemplo, as longas 

distâncias que os insumos (principalmente soja e milho) têm que percorrer para chegar às granjas, o que encarece 

o produto final e acaba inviabilizando maiores investimentos ao longo da cadeia produtiva. Outro fator que 

interfere no crescimento da avicultura nordestina é a carência de estudos específicos para a região, 

principalmente no que diz respeito às pesquisas voltadas à questão da ambiência e da padronização das 

instalações, que variam muito, entre e dentro das propriedades, inviabilizando assim a adoção de práticas e 

manejos que diminuam as perdas dos processos produtivos. Importantíssimo para atender a uma avicultura. 

(YRES, 2004). 

Existem pequenos grupos de agricultores familiares espalhados pelo sertão alagoano que se dedicam a 

criação de frangos de cortes, no entanto os consumidores dessa carne encontram pouca opção de cortes de frango 

nos açougues e comércios da região, devido falta de comunicação entre comerciante e cliente até mesmo a 

ignorância dos consumidores em relação aos diversos cortes específicos que carne de frango possui dessa forma 

um trabalho de pesquisa voltado para identificar o perfil do consumidor de frango do sertão alagoano é de 

fundamental importância. Deste modo, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o perfil do consumidor de 

frango do município de Pão de Açúcar Alagoas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
A pesquisa foi realizada na cidade de Pão de Açúcar- AL, o município possui uma população estimada 

em 24.834 pessoas de acordo com o último censo (IBGE 2016), o método adotado foi questionário exploratório 

onde as pessoas ficaram livres para escolher apenas uma opção entre as opções disponíveis no questionário. 

 Os questionários foram aplicados durante o mês de maio de 2017, durante a feira livre do município, 

foram aplicados 100 questionários que eram providos de perguntas exploratórias, onde dissertavam sobre 

características socioeconômicas, atratividade da carne de frango e a preferência dos tipos de cortes da carne do 

frango, assim obtendo os dados necessários para realizar o estudo do presente trabalho. Após a obtenção dos 

dados, os mesmos foram submetidos a estatística simples, analisando e gerando os gráficos para estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 
De acordo com os dados analisados, a faixa etária acima de 40 anos de idade foi o de maior percentual 

com 33%, seguido de 21 a 30 anos com 31%; 31 a 40 anos com 23% e o menor percentual de 18 a 20 anos idade 

com 13%. Contudo resultou-se que as pessoas com idade acima de 40 anos são mais atentas e cuidadosas no ato 

de comprar frango com base nas informações relatadas. 
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Segundo a Figura 1, a maioria dos entrevistados que correspondem a 38% possuem o ensino médio 

completo. Segundo o IBGE (2014), a média nacional de escolaridade para adultos alfabetizados com pelo menos 

o ensino médio completo é de 49,5%%, de uma população de 202.768.562 de habitantes. Segundo IBGE (2015) 

o salário médio do trabalhador brasileiro é de R$ 1.853,00, a média salarial dos entrevistados da cidade de Pão 

de Açúcar-AL, ficou abaixo da média nacional cerca de 47,49%. 

 
Figura 1: Grau de escolaridade dos entrevistados 

 

A carne de frango é umas das carnes mais consumidas na cidade, e como consta na Figura 2, o principal 

motivo pelo qual os consumidores preferem a carne de frango é o preço que consideram um produto de baixo 

custo em relação às outras, representando cerca de 63%, outro motivo é por  considerar a carne mais saudável 

com 23% , seguido por  13% que consideram a carne de frango mais saborosa. 

 
Figura 2: Motivos pelo qual consume a carne de frango 

 

Na Figura 3, observa-se que durante a compra da carne 74% do entrevistados não verificam se existem 

algum carimbo de serviço de inspeção Federal ou Estadual e 26% dizem que verificam. Como em sua maioria a 

compra de frango em Pão de Açúcar se dá em abatedouros, de forma direta, que o frango é abatido no momento 

exato da compra, gera na pesquisa esse diferencial de modo que o consumidor se preocupa mais em observar o 

ambiente que é comercializado o frango. 
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Figura 3: Selo de Inspeção Federal. 

 

Observando a Figura 4, cerca de 70%  preferem comprar o frango inteiro seguidos de 17% preferem o 

peito, 10% preferem coxa e sobrecoxa, e a minoria com 3% preferem a asinha. Tendo em vista que além 

daqueles que compram existe os demais que vivem na mesma residência com opiniões sobre cortes, e a 

preferência pelo frango inteiro permite ao consumidor acesso completo a todos os cortes. 

 

Figura 4: Preferência do corte da carne de frango. 

 

Cerca de 68% dos entrevistados não conhecem como os frangos são criados nos sistemas produtivos, e a 

minoria referente a 32% disseram que conhecem. O consumidor ao ir comprar o frango desejado, em sua maioria 

não tem conhecimento da origem do mesmo, através da pesquisa percebe-se que uns compram confiantes, no 

entanto maior parte não tem conhecimento sobre o sistema de produção avícola. E observou que 60%, disseram 

que não conhecem sobre como os frangos são abatidos nos frigoríficos e 40% disseram que conhecem. O ato do 

abate não possibilita ao consumidor o acesso aos métodos utilizados. Sabe-se que é um local restrito aos 

profissionais. Daí então o consumidor deposita sua confiança em fiscalizações, que garantem o bom 

funcionamento dos frigoríficos. 

 
Figura 5: Hormônios na carne de frango. 
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Dados levantados de acordo com figura 5, para 80% dos entrevistados, a carne de frango possui algum 

tipo de hormônios e 20% acreditam que não. Essa grande diferença na taxa de opinião pública reflete o quanto os 

consumidores de Pão de Açúcar acreditam que há hormônios na carne de frango. Sendo o desenvolvimento 

rápido desses animais para serem direcionados ao abate e assim ao consumo, apenas o resultado de manejo e 

alimentação adequada, e que os entrevistados e demais consumidores precisam de mais informação e 

conhecimento sobre o produto que estão adquirindo. 

Destacou-se que cerca de 95% já consumiram o frango caipira e 5% não consumiram. Pode-se constatar 

que região de Pão de Açúcar por ser localizada no interior do sertão alagoano, a prática de criação de animais é 

comum possibilitando aos consumidores o fácil acesso ao frango caipira e maior consumo do mesmo, pois os 

entrevistados são os próprios que produzem e consomem. 

Foi analisado na Figura 6, que a maioria dos consumidores da carne de frango prefere o frango caipira, 

cerca 75% e a minoria preferem o frango de granja com 25%. O frango caipira é um animal que a maior parte da 

população de Pão de Açúcar cria de forma livre ao ambiente, considerados saborosos e de fácil acesso por serem 

mais comuns de ser encontrada nas residências dos próprios entrevistados, se tornando uma espécie de frango 

preferencial. 

 
Figura 6: Preferência entre o frango caipira e o frango de granja. 

 

 De acordo com as características organolépticas, 54% preferem uma comprar a carne com coloração 

mais clara, cerca de 19% preferem a carne mais avermelhada, 7% mais amarelada e 20% disseram que não 

importa a coloração. Consumidores acreditam que a cor da carne de frango influencia no resultado da saúde do 

animal, por ser de cor clara. 

 
Figura 7: Conhecimento no bem-estar usado na produção do frango. 

 

Foi observado na Figura 7, que cerca de 62% dos entrevistados nunca ouviram falar em bem-estar na 

produção de frangos e 38% já ouviram falar. Ao ir até o comércio os entrevistados encontra na maioria das vezes 

o frango já abatido e observa a higiene, cor da carne, preço acessível. Estando ciente que o processo final do 

abate é o que importa, direcionando ao consumo, poucos se questionam que o frango precisou passar por 

procedimentos para chegar até ali, e resultar uma carne de qualidade. O bem-estar do animal do inicio da 

produção até o resultado final com o abate é um tema que os consumidores de Pão de Açúcar ainda precisam se 
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inteirar para que possa exigir dos fornecedores uma carne de qualidade com o tratamento do animal sendo feita 

de forma correta com alimentações, higienização e a não agressão à espécie enquanto manejo.   

 

CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que é necessário levar aos produtores de frango do município de Pão de Açúcar informações 

relacionadas à origem da carne de frango comercializada, e também desmistificar conceitos sobre a carne de 

frango para ampliar seu consumo, e ao mesmo tempo, este trabalho pode contribuir com os comerciantes locais a 

nortear melhorias para o seu empreendimento.  
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RESUMO:Consumo de preá: Cavia aperea também conhecido como preá é uma espécie de roedor bastante 

encontrada principalmenre na região nordestina do Brasil. Usado na alimentação pelas pessoas dessa região por 

ter um sabor bem peculiar e, também por ser uma boa fonte de proteína no tempo da seca. O objetivo deste 

trabalho é avaliar a aceitabilidade do consumo e da comercialização da carne de preá no município de Santana 

do Ipanema. Para a análise dos dados foi utilizado o método de pesquisa de estudos descritivos onde foram 

analisados quantitativamente de forma indutiva.Com as análises dos dados pode-se perceber que o produto tem 

uma boa aceitabilidade do produto pela população do município estudado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Santana do Ipanema, Aceitabilidade da carne de preá, Geração de renda. 

 

Analysis Of Consumption And Marketing OfPreá Meat (Caviaaperea) 

 
ABSTRACT:Consumption of preá: Caviaaperea also known as preá is a species of rodent quite commonly 

found mainly in the northeastern region of Brazil. Used in food by the people of this region for having a very 

peculiar taste and also for being a good source of protein in the time of drought. The objective of this work is to 

evaluate the acceptability of consumption and commercialization of prea meat in the municipality of Santana do 

Ipanema. For the analysis of the data was used the method of research of descriptive studies where they were 

quantitatively analyzed in an inductive way. With the analysis of the data it can be seen that the product has a 

good acceptability of the product by the population of the municipality studied. 

 

KEYWORDS: Santana do Ipanema, Acceptability of prea meat, Income generation. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Cavia aperea, conhecido como preá ou bengo, é parente do porquinho-da-índia (Cavia porcellus). É  

um roedor de ampla distribuição na América do Sul, encontrado principalmente na Colômbia, Venezuela, Peru, 

Equador, norte da Argentina e no Brasil. No Brasil ele pode ser encontrado em vários estados, principalmente na 

região Nordeste. 

No entanto apenas duas das 10 espécies de Preás são encontradas no Brasil. Do gênero Cavia, família 

dos caviídeos o preá mede cerca de 30 cm de comprimento, apesar de pequeno pode chegar a pesar até 1 kg, o 

que deixa sua constituição bem robusta. Possuem pelagem a cinzenta, corpo robusto, patas e orelhas curtas, 

incisivos brancos e cauda ausente. Os preás são roedores herbívoros que ocupam uma grande variedade de 

habitats, incluindo gramados abertos, margens de florestas, charcos e áreas rochosas (Alho, 1982; Eisenberg, 

1989).  

São animais rústicos e muito resistentes, adaptando-se bem sob diversas condições climáticas e vivem 

de acordo com o habitat em que se encontram. É um animal estritamente herbívoro.  Sua alimentação é retirada 

de árvores, sementes, frutas, brotos, raízes, ervas e folhas. Esta flexibilidade na dieta talvez contribua para a 

adaptação de C. intermedia a um ambiente em que não há possibilidade de dispersão em épocas de escassez, 

como ocorre em populações continentais de preás (Bonaventura et al., 2003; Asher et al., 2004). No Brasil, o 

preá é comum na fauna do bioma Caatinga, região do interior do Nordeste. Também podemos encontrar eles, em 
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grande número, na região do Cerrado brasileiro. A presença de arbustos sombreando a zona de forrageamento 

permite que preás forrageiem na sombra durante o verão (Guichón & Cassini, 1998). 
 Estes animais são muito utilizados para a alimentação, principalmente nos países da América do Sul. 

Onde são comercializados nas feiras livres. 

 No Peru e Equador os governosinvestem na capacitação e desenvolvimento da produção como forma 

de combater a fome em regiões pobres. No Brasil é bastante consumido pelos habitantes das caatingas 

nordestinas, especialmente durante as secas que ocorrem periodicamente na região. Sua carne, considerada 

nutritiva, digestiva e saborosa, é vendida salgada, ou fresca pelos caçadores da região, mesmo sua caça sendo 

proibida. 

 A carne apresenta sabor agradável, sendo considerada de boa qualidade para consumo. Sua composição 

é bastante próxima ou quase superior a outros tipos de carnes, como as de bois, frangos, porcos etc. É uma carne 

magra, com baixo teor de gordura inferior à do frango. Com isso objetivou-se avaliar a aceitabilidade do 

consumo e da comercialização da carne de preá, mesmo sendo ainda animal silvestre no município de Santana 

do Ipanema. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com 100 pessoas abordadas em sua residência no 

município de Santana do Ipanema. Através da aplicação de questionários estruturados no qual continha 

informações sobre: uma parte para identificação sócio educacional como: idade, sexo e escolaridade. As demais 

questões eram relacionadas à pesquisa propriamente dita: se conhecia a carne de preá, se já consumiu a carne de 

preá, se teria a curiosidade de provar da carne. 

Em seguida os entrevistados tinham a opção de classificar a carne de frango como: se preferia consumir a 

carne do animal macho ou fêmea, outra questão abordada foi que tipo de carne prefere (salgada, fresca ou 

congelada). 

Para estimar a quantidade de pessoas a serem entrevistados aplicou-se a metodologia de Barbettaet al., 

(2010), para realizar a validação do tamanho da amostra que atendesse os requisitos estatísticos propostos, 

seguindo a seguinte equação: 

Em que: 

 

 

 

n = amostra calculada 

N = população 

Z = variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p = verdadeira probabilidade do evento 

e = erro amostral 

Os dados foram analisados e expressos em percentuais, utilizando o programa Microsoft Excel. 

 

Para o diagnostico utilizou-se o método de pesquisa de estudos descritivos onde foram analisados 

quantitativamente de forma indutiva, sendo os métodos de coletas de forma de perguntas elaboradas seguindo 

uma sequência nominal. Os dados foram agrupados por categoria e expressos em frequência Absoluta e 

frequência relativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O questionário foi aplicado de forma aleatória a um público de 100 pessoas, a aplicação do questionário 

se deu em feiras livres e adomiciliares, ao final do questionário foi possível notar uma grande diferença entre os 

dois sexos, observa-se que 83% dos entrevistados foi do sexo masculino e apenas 17% do sexo feminino,como 

mostra a tabela 1. 
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Tabela 2: Gênero dos entrevistados em Santana do Ipanema, 2018. 

 

 

Com relação à escolaridade os resultados forambastante expressivos, onde 47% dos entrevistados 

possuem apenas o 1° grau, e apenas 20% possuem o 2° grau e 24% o 3°grau, e apenas 3% possue pós-graduação, 

observe a Tabela 2. 

 

Tabela 3: Escolaridade dos entrevistados em Santana do Ipanema, 2018. 
 

 

 

Observou-se que 90% dos entrevistados conhecem a carne de preá e apenas 10% relataram não 

conhecer.Embora o consumo do preá no Brasil seja proíbido muitas pessoas ainda fazem à caça ilegal destes 

animais, resultando em seu consumo e isso a tabela 4 nos confirma onde 78% dos entrevistados afirmaram já ter 

consumido a carne deste animal e apenas 22% relatarm nunca ter consumido a carne.Observado na tabela 3. 

 
Tabela 4: Pergunta sobre o conhecimento e consumo da carne 

 

 

Em relação ao consumo deste tipo de carne há ainda alguns receios e a tabela 4 nos mostra isso, pois 

44% dos entrevistados relataram nque não comeria a carne destes animais, e 56% afirmou que comeria sim este 

tipo de proteína. Outro fator evidenciado é com relação a sua compre caso esta carne estivesse disponível no 

mercado, onde 74% afirmaram que se houvesse a oferta do produto no mercado estariam dispostos a consumir e 

apenas 26% ralataram não ter interesse em consumir o produto. 

 

 

 

 

 

 

Gênero 
 

Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Masculino  83 83% 

Feminino  17 17% 

Total 100 100% 

Escolaridade 
 

Freq. Absoluta Freq. Relativa 

1° Grau 47 47% 

2° Grau 20 20% 

3° Grau 24 24% 

Pós-graduação 3 3% 

Outros 6 6% 

Total 100 100% 

Conhece a carne de preá 
 

Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Sim  90 90% 

Não  10 10% 

Total 100 100% 

Já comeu a carne de preá Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Sim  78 78% 

Não  22 22% 

Total 100 100% 
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Tabela 4: Comeria e adquiriria carne de preáse houvesse demanda no mercado com facilidade? 

 

Na tabela 5 podemos observar que com relação  a curiosidade em provar da carne de preá  podemos 

observar que 79%  confirmaram que teriam interesse em prova da carne independente de está disponivel ou não 

no mercado. Já 21% afirmaram que não teriam curiosidade de prova da carne mesmo se ela fosse comercializada 

no mercado. 
 

Tabela 5: Curiosiade em provar a carne de preá 

 

Podemos observar que 81% das pessoas entrevistadas tem preferencia pela carne de preá macho 

afirmando que a carne é mais saborosa. Já 19% afirmaram ter preferencia pela carne das femeias afirmando que 

ela tem um saor peculiar, no entanto sabesse que não existe diferença no sabor da carne com relação ao sexo, 

tabela 6. 

 

Tabela 6: Preferencia em relação a gênero para consumo 

Observou-se que 11% dos entrevistados afirmaram preferir a carne salgada, já 84% declararam sua 

preferencia pela carne fresca afirmando que a carne fresca conserva todas as caracteristica, sabor e apenas 5% 

afirmaram ter preferencia pela carne refrigerada observe na tabela 7. 
 

Tabela 7: Conservação da carne preferida pelos entrevistados 

 

Comeria carne de preá 
 

Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Sim  56 56% 

Não  44 44% 

Total 100 100% 

Se tivesse no mercado com facilidade vocêm compraria 
 

Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Sim  74 74% 

Não  26 26% 

Total 100 100% 

Você teria a curiosiade em provar a carne de preá 
 

Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Sim  79 79% 

Não  21 21% 

Total 100 100% 

Prefere carne de 
 

Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Macho  81 81% 

Fêmea   19 19% 

Total 100 100% 

Conservação de carne 
 

Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Salgada  11 11% 

Fresca 84 84% 

Refrigerada  5 5 

Total 100 100% 
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Os resultados mostram  que 83% dos entrevistados afirmaram que estariam sim dispostos a pagar mais 

caro pra ter uma carne com mais segurança, legalizada e apenas 17% não estariam dispostos a pagar mais caro 

para te uma carne legalizada e segura preferindo continuar comprando clandestino na feira livre, tabela 8. 

 

Tabela 8: Estaria disposto a pagar mais caro por uma carne mais segura 

 

CONCLUSÃO 
 

Foi possível constatar que embora o consumo da carne de preá não seja liberado no Brasil, há uma 

aceitabilidade do produto pela população de Santana do Ipanema, tornando evidente que a comercialização do 

produto de forma legalizada com aprovação dos órgãos competentes seria uma alternativa viável para região. 
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Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Sim  83 83% 

Não  17 17% 

Total 100 100% 
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solo com adubação orgânica de origem animal 

 
Diego Jorge da Silva, Alverlan da Silva Araújo, Adriely Vital de Souza, Eliane dos 

Santos, Aleyres Bispo Chagas, Rubens Pessoa de Barros 
 
E-mails: diegojorge4895@gmail.com, lorinha_biologia@hotmail.com, aleyresbispo1997@gmail.com 

 

RESUMO: A couve de folha (Brassica oleracea L. var. acephala), hortaliça anual ou bienal, da família 

Brassicacea, também conhecida como couve-comum e couve-manteiga, é originária do continente Europeu. 

Objetivou-se analisar o potencial de três tipos de esterco animal no desenvolvimento fenológico couve 

manteiga.O trabalho foi realizado em casa de vegetação da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, 

Campus I, Arapiraca – AL, durante os meses de agosto de 2017 a dezembro de 2017.O delineamento 

experimental foi feito inteiramente casualizado com quatro tratamentos (cama de galinha, esterco bovino, 

esterco ovino e solo sem esterco) com cinco repetições.As coletas foram realizadas a cada semana registrando-

se em planilhas as variáveis da fenologia da planta: altura (AP), número de folhas (NF), diâmetro do caule 

(DC). A análise estatística foi realizada através da comparação da média com o teste de agrupamento Scott-

Knott a 5% de probabilidade através do software SISVAR. Os resultados apresentaram diferenças 

significativas para o tratamento com esterco bovino, demonstrando resposta significativa para esse tipo de 

esterco no desenvolvimento em número de folhas (NF), para o esterco cama de aviário verificou-se um bom 

desenvolvimento em número de folhas e diâmetro do caule, o esterco ovino e solo sem esterco apresentaram 

resultados semelhantes em relação aos demais. Infere-se que a adubação com esterco bovino apresenta um 

bom rendimento na produção de folha e no seu desenvolvimento fenológico.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia, matéria orgânica, fertilidade. 

 

Phenological analysis of cabbage butter (Brassica oleracea L.) cultivated 

in soil with organic fertilization of animal origin 

 
ABSTRACT: Cabbage (Brassica oleracea L. var. Acephala), annual or biennial vegetable, of the 

Brassicacea family, also known as cauliflower and cauliflower, comes from the European continent. The 

objective of this work was to study the potential of three types of animal manure in the phenological 

development of kale. The work was carried out in the greenhouse of the State University of Alagoas - 

UNEAL, Campus I, Arapiraca - AL, from August 2017 to December of 2017. The experimental design was 

made completely randomized with four treatments (chicken litter, bovine manure, sheep manure and soil 

without manure) with five replications. The collections were carried out each week by recording in 

spreadsheets the plant phenology variables: height (AP), number of leaves (NF), stem diameter (DC). 

Statistical analysis was performed by comparing the mean with the Scott-Knott cluster test at 5% probability 

using the SISVAR software. The results showed significant differences for the treatment with bovine manure, 

demonstrating a significant response for this type of manure in the number of leaves (NF), for the manure of 

the aviary, a good development was observed in number of leaves and diameter of the stem , sheep manure 

and soil without manure presented similar results in relation to the others. It is inferred that the fertilization 

with bovine manure presents a good yield in leaf production and in its phenological development. 

 

KEYWORD: Agroecology, organic matter, fertility. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A couve de folha (Brassica oleracea L. var. acephala), hortaliça anual ou bienal, da família 

Brassicacea, também conhecida como couve-comum e couve-manteiga, é originária do continente Europeu. 

Seu consumo vem aumentando de maneira gradativa devido, provavelmente, às novas maneiras de utilização 

na culinária e às recentes descobertas da ciência quanto às suas propriedades nutricionais e medicinais 

(TRANI et al., 2015). 

Perdas significativas que afetam a qualidade e a produtividade dessa hortaliça podem ocorrer devido ao 

ataque de insetos-praga. Entre as principais pragas que atacam a couve-manteiga no Brasil destacam-se os 
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pulgões Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphidadae) e Myzus persicae (CARVALHO et al., 2008; 

KHATTAB, 2007). 

O adubo de origem animal mais conhecido é o esterco que é formado por excrementos sólidos e 

líquidos dos animais e pode estar misturado com restos vegetais. Sua composição é muito variada. São bons 

fornecedores de nutrientes, tendo o fósforo e o potássio rapidamente disponível e o N fica na dependência da 

facilidade de degradação dos compostos (KORNDÖRFER, 2018). 

Objetivou-se analisar o potencial de três tipos de esterco animal no desenvolvimento fenológico couve 

manteiga. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O trabalho foi realizado em casa de vegetação da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, 

Campus I, Arapiraca – AL, durante os meses de agosto de 2017 a dezembro de 2017. A semeadura das 

sementes da couve manteiga da Geórgia tratadas com 0,15 mg de captan (captan 500), foram semeadas em 

uma bandeja de poliestireno contendo 32 tubetes, em cada tubete foi adicionado cinco sementes. O substrato 

utilizado para obtenção do plantio foi o Bioplant®, e a emergência das sementes se deu entre três a sete dias. 

Após a germinação em bandeja, foi monitorado as plântulas até medirem cerca de quatro a seis cm de altura e 

contendo quatro folhas. Após sete dias depois da emergência - DAE as plântulas foram transplantadas para 20 

vasos (uma planta por vaso com 5Kg). O delineamento experimental foi feito inteiramente casualizado com 

quatro tratamentos (cama de galinha, esterco bovino, esterco ovino e solo sem esterco)  ecinco repetições.  

As coletas foram realizadas a cada semana registrando-se em planilhas as variáveis da fenologia da 

planta: altura (AP), número de folhas (NF), diâmetro do caule (DC). A análise estatística foi realizada através 

da comparação da média pelo teste de agrupamento Scott-Knott a 5% de probabilidade, através do software 

SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 os resultados através do teste de agrupamento Scott-Knott, a 5% de probabilidade, 

apresentaram diferenças significativas para o tratamento com esterco bovino, mostrando ótimo 

desenvolvimento para as variáveis, número de folhas (NF), altura da planta (AP). Segundo Castro et al., 

(2016), relataram em seu trabalho que a adubação orgânica, na forma de esterco bovino, influenciou no 

desenvolvimento em vaso dos capins Brachiaria brizantha (Syn. Uroclhoabrizantha) cv. Marandu e 

Panicunmaximum cv. Mombaça. Observa-se que a cama de aviário apresentou bom desenvolvimento em 

número de folhas, altura da planta e diâmetro do caule. De acordo com Agnol (2013) o esterco de galinha é 

rico em nitrogênio, elemento muito importante para o desenvolvimento e produção das plantas, geralmente o 

esterco de aves vem misturado com maravalha (raspas de madeira), produto que é utilizado para fazer uma 

"cama" para as aves. Praticamente toda a maravalha se decompõe com o processo de fermentação gerado pelo 

alto teor de nitrogênio. Desse modo, os produtos derivados de origem animal mostram resultado significativo 

para os tratamentos citados. Já em relação ao solo normal mostrou desempenho inferior aos demais 

tratamentos, e, logo em seguida o tratamento com esterco ovino que demonstrou inferioridade ao esterco 

bovino e cama de aviário.  

 

Tabela 1. Fenologia da couve manteiga (B. brassicaeL.) em diferentes substratos orgânicos. 

Médias seguidas da mesma letra na coluna e na linha não apresentam diferenças significativas ao nível 

agrupamento Scott-Knott a 5% de probabilidade através do software SISVAR.  Altura da planta (AP), número 

de folhas (NF) e diâmetro do caule (DC). 

Tratamentos 
AP 

(cm) 

NF 

(cm) 

DC 

(cm) 

Solo + ovino 9,01b 11,23a 0,57b 

Solo + aviário 9,70b 12,60a 0,65a 

Solo + bovino 10,41a 13,33a 0,62a 

Solo sem esterco 8,73b 10,51b 0,44b 

C.V.% 26.93% 16,02% 29,73% 
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Os excrementos sólidos e líquidos dos animais e pode estar misturado com restos vegetais. Sua 

composição é muito variada. São bons fornecedores de nutrientes, tendo o fósforo e o potássio rapidamente 

disponível e o N fica na dependência da facilidade de degradação dos compostos (KORNDÖRFER, 2018). 

 

 

CONCLUSÃO 

 
A adubação com esterco animal apresenta o bom rendimento na produção de folha e no seu 

desenvolvimento fenológico.   

O esterco bovino é uma ótima fonte para o desenvolvimento da couve manteiga.  
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RESUMO: Com preocupação na sustentabilidade agrícola e conservação ambiental, alternativas têm sido 

estudadas para o controle de pragas e doenças de plantas por meio do uso de micro-organismos, como os 

fungos antagonistas a fitopatógenos. Fusarium oxysporum e Thielaviopsis paradoxa são fungos 

fitopatogênicos que acometem várias culturas de interesse agrícola. O solo por sua vez abriga uma vasta 

diversidade de fungos que podem ser utilizados na produção agrícola como agentes antagonistas. Diante disso, 

objetivou-se por meio desse estudo avaliar o potencial de cinco cepas de fungos rizosféricos associados à 

cactáceas provenientes do Semiárido Alagoano contra F. oxysporum e T. paradoxa bem como a eficiência de 

duas técnicas de avaliação de pareamento. Para tanto, foi adotado o método de pareamento em placas de Petri. 

Assim, fitopatógeno e antagonista foram inoculados em placas de Petri de 9cm de diâmetro contento meio de 

cultura Batata dextrose Agar (BDA), sendo cada um dos organismos inoculados em polos opostos da placa. 

As mesmas foram incubadas por quatro dias com posteriores análises: I) escala de notas variando de 1 a 5; II) 

medição do crescimento micelial do fitopatógeno seguido de cálculo de inibição do crescimento micelial. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) com quatro repetições. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Skott-Knott (p ≤ 0,05). Foram 

detectadas diferenças significativas entre os antagonistas, com média de inibição variando de 70-83% contra 

ambos fitopatógenos. Também foi detectada diferença entre os métodos de avaliação, sendo a técnica de 

escala ineficiente.  

PALAVRAS-CHAVE: crescimento micelial, escala de notas, hiperparasitismo. 

 

Antagonism of Thielaviopsis paradoxa and Fusarium oxysporum by 

rhizosferic fungi associated to cactii of Alagoas’s Semiarid and efficience 

of two evaluation techniques 

 
ABSTRACT: With concern in agricultural sustainability and environmental conservation, alternatives 

have been studied for the control of plant pests and diseases through the use of microorganisms, such as fungi 

antagonists to phytopathogens. Fusarium oxysporum and Thielaviopsis paradoxa are phytopathogenic fungi 

that affect several crops of agricultural interest. The soil in turn harbors a wide diversity of fungi that can be 

used in agricultural production as antagonistic agents. The objective of this study was to evaluate the potential 

of five strains of rhizosphere fungi associated with the cacti from the Alagoan Semi-arid region against F. 

oxysporum and T. paradoxa as well as the efficiency of two pairing evaluation techniques. For this purpose, 

the Petri dish pairing method was adopted. Thus, phytopathogen and antagonist were inoculated in 9 cm 

diameter Petri dishes containing the Agar dextrose Agar (BDA) culture medium, each of the organisms being 

inoculated at opposite poles of the plate. They were incubated for four days with subsequent analyzes: I) scale 

of scores ranging from 1 to 5; II) measurement of mycelial growth of phytopathogen followed by calculation 

of inhibition of mycelial growth. The experimental design was completely randomized (DIC) with four 

replicates. The data were submitted to analysis of variance and comparison of means by the Skott-Knott test (p 

≤ 0.05). Significant differences were detected between the antagonists, with mean inhibition ranging from 70-

83% against both phytopathogens. Also, a difference between the evaluation methods was detected, and the 

scale technique was inefficient. 

KEYWORDS: mycelial growth, notes escale, hyperparasitism. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização de micro-organismos benéficos tem sido considerada alternativa sustentável na 

agricultura, especialmente com a corrente de redução do uso de agroquímicos, uma vez que estes causam 

certos prejuízos ao meio ambiente e ao homem. Assim, bactérias e fungos são constantemente alvo de estudos 

visando a prospecção de suas funções como promotores de crescimento em plantas cultivadas, tendo seu 

potencial revelado em vários estudos. O controle biológico comumente vem sendo constituído como uma 

alternativa ao uso de produtos químicos para o controle de pragas e doenças. De acordo com Batista Filho 

(2006), controle biológico pode ser definido como sendo a ação de organismos que mantêm a população de 

outros organismos considerados pragas ou doenças, em um nível mais baixo do que ocorreria em sua ausência. 

O solo, por sua vez, abriga uma infinidade de micro-organismos como os fungos rizosféricos, que são 

aqueles que habitam a região que compreende o entorno das raízes das plantas. Embora em situações adversas, 

como as regiões áridas e semiáridas, é possível obter populações microbianas como demonstrado por Silva et 

al. (2018), onde obteve população fúngica rizosférica em solo em processo de desertificação e salinização. A 

prospecção desses fungos é uma alternativa para a obtenção de agentes de controle biológico com ampla 

eficácia contra várias espécies de fitipatógenos.  

Dentre as funções ecológicas exercidas pelos micro-organismos, destaca-se a capacidade de inibir o 

crescimento de agentes fitopatogênicos, como descrito por Silva et al. (2017), onde foi possível obter quase 

100% de inibição do crescimento micelial de Sclerotium rolfisii por meio do uso de cepas de Trichoderma 

spp.. Esses fungos habitantes do solo podem atuar como biocontroladores de doenças por atuarem como 

antagonistas por meio de diversos mecanismos, seja por meio de antagonismo direto ou por meio de produção 

de metabólitos voláteis (SILVA et al., 2017). 

Thielaviopsis paradoxa (Teleomorfo: Ceratocystis paradoxa (De Seynes) Moureau) é um fungo 

fitopatogênico que causa a resinose do coqueiro, uma doença que atinge o estipe da planta por meio da 

penetração através das raízes, podendo sobreviver saprofiticamente em restos culturais e no solo por um longo 

período por meio da formação de estruturas de resistência denominadas clamidósporos (DIAS et al., 2014). 

Além de agente etiológico da resinose do coqueiro, T. paradoxa tem sido também relatado como causador de 

queda prematura dos frutos em coqueiro (SANTOS et al., 2016). Por causar a queda prematura de frutos 

imaturos, esse fungo possui importância econômica pelos danos causados pela redução de produtividades de 

frutos. 

O gênero Fusarium compreende a uma imensa variedade de espécies, subespécies e raças, as quais 

acometem várias plantas cultivadas. A espécie Fusarium oxysporum tem sido conhecido por causar doenças 

em várias culturas de importância econômica como feijão (Phaseolus vulgaris L.) (SILVA et al., 2015), couve 

(Brassica oleracea L.) (TRANI et al., 2015), morango (Fragaria ananassa) (HENRY et al., 2017), dentre 

outras. Devido sua notória gama de hospedeiros e a capacidade de atacar diversas partes das plantas, esse 

fungo possui considerável atenção por parte da comunidade científica. 

Os trabalhos desenvolvidos em laboratório têm um caráter primordial no desenvolvimento de pesquisas 

que visam buscar agentes de controle biológico de doenças de planta, pois permite o screening de diversos 

potenciais antagonistas e seleção dos melhores, de acordo com as metodologias disponíveis.  

Para avaliar trabalhos in vitro, técnicas metodológicas têm sido adotadas tendo em vis a sua 

mensuração. Os testes de pareamento são comumente utilizados para avaliar a eficiência antagônica de fungos 
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filamentosos. Assim, Bell et al. (1983) propuseram uma escala de notas com variações numéricas de 1 a 5, 

entretanto, essa escala nem sempre reflete o real efeito dos agentes antagônicos sobre os fitopatógenos, por ser 

um método falho. Para tanto, é possível, desenvolver novos métodos visando uma melhor eficiência de 

expressão de dados experimentais de antagonismo de fitopatógenos. 

Diante do exposto, objetivou-se por meio desse estudo avaliar o potencial de cepas de fungos 

rizosféricos isolados sob associação com cactáceas (Opuntia cochenillifera) como antagonistas aos 

fitopatógenos F. oxysporum e T. paradoxa em ensaio in vitro, bem como a comparação de eficiência de dois 

métodos de avaliação de pareamento.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Microbiologia Agrícola do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. O isolado de F. oxysporum utilizado foi cedido pelo 

Laboratório de Fitopatologia Molecular CECA-UFAL. Para obtenção da cepa de T. paradoxa, foi realizado o 

isolamento do fungo. Para tal, cocos precocemente caídos de coqueiro-anão-verde plantado sem finalidades 

experimentais ou comerciais, foram coletados e observada a sintomatologia. 

Fragmentos de tecidos sintomáticos do fruto foram cortados com auxílio de tesoura e pinça estéreis e 

inoculados em placas de Petri contendo meio de cultivo Batata Dextrose Agar (BDA) e incubados sob 

temperatura ambiente. A observação foi realizada diariamente e verificada a presença e crescimento de massa 

micelial e, em seguida, foi realizado o repique do micélio presente. Assim, fragmentos de micélio foram 

transferidos para novas placas contendo BDA e incubados para obtenção de colônias puras. Em seguida, após 

o crescimento e esporulação, amostras do fungo foram levadas ao microscópio para observação de suas 

estruturas reprodutivas e constatação da presença do fitopatógeno.  

Os potenciais fungos antagonistas utilizados nos experimentos foram isolados em estudo anterior 

realizado por Silva et al. (2018) e devidamente depositados na coleção de micro-organismos do Laboratório de 

Microbiologia Agrícola CECA-UFAL. A identificação dos isolados está definida como F01, F04, F16, F11 e 

F13, onde os mesmos passam por processo de confidencialidade quanto às espécies. 

O teste de antagonismo in vitro foi realizado por meio da técnica de pareamento, a qual permite o 

confronto direto entre fitopatógeno e antagonista, consistindo na inoculação de um disco de 1 cm do 

antagonista e um disco de 1 cm do fitopatógeno, ambos inoculados na mesma placa de Petri contendo meio de 

cultivo BDA em polos opostos da mesma. Após inoculação, as placas foram identificadas, vedadas e 

incubadas à temperatura ambiente e 10h de luz e 14h de escuro. Após quatro dias, as placas foram avaliadas, 

sendo: I) avaliação por meio de escala de notas variando de 1 a 5 (BELL et al., 1982), onde 1 - antagonista 

toma toda a placa, 2 - antagonista cresce ocupando parte do patógeno (2/3 da placa), 3 - antagonista e 

patógeno crescem até o meio da placa, 4 – patógeno ocupa 2/3 da placa e 5 – Patógeno cresce e ocupa toda a 

placa; II) foi mensurado com uma régua translúcida o crescimento micelial do patógeno (cm) e os dados foram 

aplicados na fórmula que se sugere: 

 

 x 100 
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onde: 

ICM% - Porcentagem de inibição do crescimento micelial; ⊘ placa - diâmetro da placa utilizada no 

experimento; CMP - crescimento micelial do patógeno. 

Foram realizados dois experimentos, sendo um com T. paradoxa e outro com F. oxysporum. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído por cinco tratamentos (antagonistas) e 

quatro repetições, compreendendo vinte unidades experimentais. Os dados obtidos foram submetidos à análise 

de variância (ANAVA) por meio do Software Sisvar (FERREIRA, 2014) e os tratamentos comparados por 

teste de média (Skott-Knott p ≤ 0,05). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Por meio do isolamento fúngico através do uso de tecido coletado de fruto de coqueiro-anão 

sintomático (Figura 1), foi possível obter culturas puras, características de T. paradoxa, agente etiológico da 

resinose do coqueiro e de abortamento dos frutos em coqueiro. As colônias puras foram constatadas por meio 

de seus caracteres morfológicos, como a formação micelial negra (Figura 2A) e os seus esporos característicos 

(Figura 2B). 

 

Figura 1. Fruto sintomático de coqueiro-anão verde com tecidos necrosados pela ação do fitopatógeno T. 

paradoxa, apresentando coloração marrom a negra e formação de estruturas vegetativas do fitopatógeno. 

 

Figura 2. (A) Colônia de T. paradoxa, caracterizada pela morfologia e coloração da massa micelial. (B) 

Esporos de T. paradoxa visualizados em microscópio óptico, confirmando o fitopatógeno. 

 

   



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

50 

A descrição morfológica de agentes etiológicos de doenças de plantas cultivadas é importante para o 

desenvolvimento de pesquisas in vitro ou pesquisas de campo, visando o diagnóstico das mesmas, por meio de 

seus caracteres morfológicos e sintomatológicos.  

Quanto ao antagonismo in vitro dos fitopatógenos T. paradoxa e F. oxysporum, foi detectado que as 

cepas de fungos rizosféricos foram capazes de inibir o crescimento micelial dos patógenos em estudo, 

apresentando comportamentos distintos entre si (Figura 3), onde foi observado que esses fungos antagonistas 

possuem a capacidade de sobrepor a colônia do patógeno, ou seja, o micélio do agente antagonista possui a 

habilidade de crescer por cima da colônia do patógeno, o que caracteriza-os como hiperparasitas, como 

descrito por Silva et al. (2017), onde avaliando a inibição do crescimento micelial de Sclerotium rolfisii Sacc, 

os autores detectaram essa habilidade em cepas de Trichoderma spp..  

 

Figura 3. Formação micelial de antagonista e fitopatógeno (A-E: F. oxysporum; F-J: T. paradoxa).  (B, D, G, 

I) Sobreposição micelial do antagonista sobre o fitopatógeno indicando hiperparasitismo.  

 

 

 A sobreposição micelial indicando hiperparasitismo é uma característica relevante ao se caracterizar 

agentes antagonistas a fitopatogenos. Nesse caso, os fungos antagonistas em estudo são provenientes de uma 

área em processo de salinização e desertificação, caracterizando uma condição adversa de desenvolvimento 

microbiano, o que favorece o surgimento de estratégias desenvolvimento, como a capacidade de rápido 

crescimento micelial, o que proporciona uma vantagem ao se comparar com o fitopatógeno.  

 Bell et al. (1982) descrevem o pareamento in vitro como uma alternativa para a seleção de agentes 

antagonistas em grande escala, porém afirmam que a eficiência in vitro não é a mesma in vivo. Porém, Silva et 

al. (2017) mostram a eficiência in vitro e in vivo de cepas de Trichoderma spp. contra S. rolfsii, havendo 

antagonismo tanto nos testes de pareamento, quanto ao inocular em feijão.  

 Ademais, os métodos de avaliação de antagonismo in vitro ainda possuem falhas, o que faz com que 

os resultados não reflitam integralmente a realidade da ação antagônica, assim, foi possível obter diferenças 

entre as duas metodologias de avaliação (Tabela 1), observando melhor eficiência de expressão dos dados 

quando avaliado por meio da medição (cm) do crescimento micelial do patógeno.  
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Tabela 1: Inibição do crescimento micelial de F. oxysporum e T. paradoxa por cepas de fungos rizosféricos 

em comparação por dois métodos de avaliação. 

 
Isolado ICM%¹ Escala de Notas 

F
. 

o
xy

sp
o
ru

m
 

F13 83,61 c* 1,25 a 

F11 67,77 a 1,75 a 

F01 80,83 c 1,12 a 

F04 74,72 b 1,37 a 

F16 73,61 b 1,75 a 

CV (%)² 5,15 31,48 

T
. 

p
a
ra

d
o
xa

 

F13 79,16 b 2,07 a 

F11 39,44 a 3,52 b 

F01 74,16 b 2,15 a 

F04 74,16 b 2,12 a 

F16 53,88 a 2,67 a 

CV (%) 17,49 16,87 

¹ICM%: Inibição do crescimento micelial expresso em porcentagem; ²Coeficiente de Variação; *Médias 

seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Skott-Knott (p ≤ 0,05). 

 

 Observa-se que para o antagonismo de F. oxysporum, os isolados F13, F01, F04 e F16 foram os que 

mostraram melhores desempenhos, quando se analisado por meio da ICM%, havendo diferença significativa 

entre os demais fungos rizosféricos, o que, em contrapartida, não foi possível ser verificado quando avaliada 

apenas a escala de notas. Para o fitopatógeno T. paradoxa só os isolados F13, F01 e F04 apresentaram 

resultados satisfarórios, porém os isolados F13 e F01 apresentaram maior eficiência no antagonismo de F. 

oxysporum, avaliando o ICM%. Para a escala de notas, embora tenham sido observadas diferenças estatísticas, 

ainda há uma homogeneidade quanto às médias observadas. Contudo, a diferença entre os dois métodos pode 

ser claramente verificada por meio da Figura 3, onde mostra a formação e crescimento micelial de patógenos e 

antagonistas, mostrando suas peculiaridades e diferenças, denotando que realmente há maior eficiência de 

expressão de dados quando se avaliado por meio da medição do crescimento micelial em comparação às 

escalas de notas.  

 Outro aspecto importante a se observar quanto à demonstração de resultados experimentais é o 

coeficiente de variação (CV). Esse descritor é comumente utilizado como para inferir acerca do grau de 

variabilidade do atributo ou sobre a precisão experimental (WERNER et al., 2012). Nesse aspecto, o CV 

encontrado para o teste contra F. oxysporum foi excessivamente alto, embora não apresente diferenças 

estatísticas entre os tratamentos, o que indica heterogeneidade entre os valores, ocasionando em um erro 

experimental, o que não é desejável. Assim, reforça o fato de que a utilização da escala de notas de 1 a 5 não é 

eficiente para inferir sobre o uso de agentes antagonistas contra fitopatógenos. 
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CONCLUSÃO 

 

 Fungos filamentosos isolados de solo rizosférico associados com cactáceas são potenciais organismos 

com caracteres antagonistas contra F. oxysporum e T. paradoxa, sendo possível sua utilização na agricultura.  

 A técnica de medição do crescimento micelial é mais eficiente que a técnica de escala de notas para 

avaliar o antagonismo de fitopatógenos por fungos, sendo melhor expressados os dados e o comportamento 

dos micro-organismos.  
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RESUMO: O presente trabalho objetivou avaliar a importância dos aspectos químicos e biológicos da 

Brassica oleracea var. capitata, considerando o seu uso pelo homem no combate e prevenção de doenças, 

assim como nas escolas como indicador natural de pH e, na indústria como corante. Levando em consideração 

que as espécies Brassicas apresentam grande importância econômica visto que suas variedades normalmente 

tendem a demonstrar propriedade nutritivas que contribuem para desempenharem funções a diversas a favor 

da saúde do homem, em função disto destaca-se a Brassica oleracea var. capitata, conhecida popularmente 

como repolho roxo, pois é uma espécie que indica elevado teor de antocianinas e compostos fenólicos, 

contribuindo para a prevenção de doenças cardiovasculares, bem como de alguns tipos de câncer, as 

antocianinas além de apresentar ação antipatologica são grande contributas na coloração de alguns alimentos 

que tendem a não afetar a saúde da humanidade. A B. oleracea é uma ótima fonte de vitaminas, entre elas a 

vitamina A e possui β-caroteno que é um pigmento carotenóide antioxidante natural, é uma das formas de se 

obter indiretamente a vitamina A, além de suas propriedades nutricionais, a respectiva espécie apresenta-se 

como um indicador de pH ácido-base favorecendo por ser de custo baixo, podendo ser introduzido nas práticas 

escolares, podendo abordar temas de biologia, geografia, química analítica, orgânica. Portanto, a espécie B. 

oleracea var. capitata pode ser empregada em diversas situações tendo no combate ou prevenção de 

patologias assim como ser uma alternativa para a demonstração de assuntos de áreas diversas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brassica oleracea, Indicador ácido-base, Fitoterápica  

 

Chemical and biological aspect purple cabbage 
 

ABSTRACT: The present work aimed to evaluate the importance of the chemical and biological aspects of 

Brassica oleracea var. capitata, considering its use by man in the combat and prevention of diseases, as well as 

in schools as a natural indicator of pH and in the industry as a dye. Taking into account that the Brassica 

species are of great economic importance since their varieties normally tend to demonstrate nutritive 

properties that contribute to the functions of several in favor of the health of man, due to this is Brassica 

oleracea var. capitata, popularly known as purple cabbage, because it is a species that indicates high content of 

anthocyanins and phenolic compounds, contributing to the prevention of cardiovascular diseases, as well as 

some types of cancer, anthocyanins besides presenting antipatological action are great contributas in staining 

of some foods that tend not to affect the health of mankind. B. oleracea is a good source of vitamins, including 

vitamin A and β-carotene which is a natural carotenoid antioxidant pigment, is one of the indirect ways to 

obtain vitamin A, in addition to its nutritional properties, the respective species is an indicator of acid-base pH 

favoring low cost and can be introduced in school practices, being able to approach biology, geography, 

analytical chemistry, and organic subjects. Therefore, B. oleracea var. capitata can be employed in various 

situations taking on the fight or prevention of pathologies as well as being an alternative for the demonstration 

of subjects of diverse areas. 

 

KEYWORD: Brassica oleracea, Acid-base indicator, Phytotherapy  
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INTRODUÇÃO 

 

As espécies Brassicas, pertencentes à família Brassicacea apresentam variedades botânicas distintas 

de importância econômica. A Brassica oleracea var. capitata (repolho roxo) é uma hortaliça folhosa, suas 

folhas superiores do caule aparecem encaixadas umas às outras, formando a “cabeça do repolho” ou o que 

designam de “cabeça” compacta. A B. oleracea é de origem Asiática, Ásia menor, é uma espécie 

mundialmente consumida, principalmente no Brasil (ALMEIDA, 2015). 

Rica em fibras, a Brassica contribui para o funcionamento do intestino, pois a mesma possuem papel 

importante na digestão, ajudando a controlar os níveis de glicose no sangue, prevenindo várias doenças, além 

de ajudar a reduzir a absorção de glicose e do colesterol, retardando o esvaziamento gástrico, beneficiando o 

sistema imunológico e aumentando o volume do bolo fecal (SILVA, 2007). 

Além das diversas propriedades nutritivas, apresenta altos teores de cálcio e fósforo. É um alimento 

muito versátil à mesa e na indústria, podendo ser consumido cru, cozido, assado, frito, na forma de chucrute, 

picles e desidratado. A B. oleracea é um vegetal que pode ser cultivada ao longo do ano. Foi desenvolvido, 

originalmente, para as condições asiáticas e europeias, onde as condições climáticas apresentam grandes 

influências na produção e qualidade da B. oleracea (MAGALHÃES, 2018). 

A B. oleracea de colocação roxa possui algumas características diferentes que faz com que ela seja a 

mais importante entre as suas variedades, por possui uma quantidade maior de nutrientes, além disso, destaca-

se pelo elevado teor de antocianinas e compostos fenólicos, contribuindo para a prevenção de doenças 

cardiovasculares, bem como de alguns tipos de câncer. Além de ser uma ótima fonte de vitaminas, entre elas a 

vitamina A e possui β-caroteno que é um pigmento carotenóide antioxidante natural, é uma das formas de se 

obter indiretamente a vitamina A. Quando transformado em vitamina A em organismo humano, auxilia na 

formação de melanina, pigmento responsável por proteger a pele dos raios ultravioleta e conferir o 

bronzeamento, em sua composição também possui potássio e principalmente ácido ascórbico (ARAÚJO, 

2015; ALMEIDA, 2016). 

Ácido ascórbico, também chamado de vitamina C. Encontra-se presente na B. oleracea em uma 

grande quantidade do que em outras variedades Brassica, o que lhe garante propriedades antioxidantes 

(ALMEIDA, 2015).  

O interesse nas antocianinas tem aumentado, significativamente devido a suas cores atrativas, 

solubilidade em água e efeitos benéficos à saúde, promovidos por estas através de diversos mecanismos de 

ação, incluindo a capacidade antioxidante. É objetivo ao expressar que a B. oleracea é uma hortaliça legítima 

na produção da substância antocianina, onde o seu poder de antioxidação, que efetivamente combate os 

radicais livres, se constitui um produto ofertado pela natureza de imensurável valor para saúde dos indivíduos, 

dentre outras questões na prevenção do infarto (SANTOS et al., 2014). 

Os indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor, informando se o meio está ácido ou 

básico. Existem indicadores sintéticos, como a fenolftaleína e o azul de bromotimol, entre outros. A medida da 

acidez ou alcalinidade de uma solução pode ser realizada através do uso de indicadores ácido-base e também 

medir o pH da solução, que é denominado potencial hidrogeniônico. O pH é uma escala que varia de 0 a 14 e 

fundamenta-se na quantidade de íons H+ que estão contidos numa solução (TARNOWSKI, 2017). 
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Diante do exposto, objetivou-se avaliar neste trabalho, a importância dos aspectos químicos e 

biológicos da Brassica oleracea var. capitata, relacionados ao seu uso pelo homem no combate e prevenção 

de doenças, nas escolas como indicador natural de pH e, na indústria como corante.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O presente trabalho refere-se ao um estudo de revisão bibliográfico realizado em artigos, monografias 

e dissertações dos anos de 2012 a 2018, na língua portuguesa. A busca foi realizada nos sites Scielo e Google 

acadêmico, sendo encontrados 21 artigos. Após leitura dos títulos e resumos, foram incluídos na pesquisa 17 

obras lidas em sua totalidade. Os descritores utilizados foram Brassica oleracea, repolho roxo, indicador 

ácido-base e fitoterapia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

USO NA INDÚSTRIA  

Atualmente a utilização e a busca por corantes naturais intensificaram-se nas indústrias de alimentos, 

principalmente por não afetam a saúde das pessoas. Um pigmento muito pesquisado e extraído são as 

antocianinas, pigmento encontrado em frutas e vegetais, como a B. oleracea, o uso de antocianinas como 

corante natural é indicado para alimentos não submetidos a elevadas temperaturas durante o processamento, 

com um baixo curto de tempo de armazenamento e embalados de forma que a exposição à luz, ao oxigênio e à 

umidade seja reduzida (LUCAS et al., 2013). 

As antocianinas, pigmento encontrado nos flores e frutos, destacando sua presença na B. oleracea, as 

quais representam um importante alternativa para a substituição dos corantes sintéticos, pois são abundantes 

na natureza, apresentam uma ampla variedade de cores e, também devido aos efeitos benéficos à saúde 

humana (FILHO, 2017). 

Segundo estudos de Guimarães et al (2012), a variação de cores de soluções contendo antocianinas, 

ocorre com a variação de equilíbrios ácidos-bases, proporcionando uma combinação de comprimentos de onda 

no visível que variam em três cores primárias: vermelho- alaranjada, azul- violeta e verde. O que influencia 

diretamente na coloração das antocianinas e no pH, visto que, em função de alcalinidade e acidez, as 

antocianinas podem ter diferentes estruturas em função de seu pH (GUIMARÃES et al., 2012). 

 

Potencial antioxidante da Brassica oleracea 

A B. oleracea apresentam propriedades biológicas como atividade antioxidante e combate aos 

radicais livres, A vitamina C é um excelente antioxidante presente na B. oleracea, ela é Indispensável para a 

formação da principal proteína fibrilar, e de função estrutural, presente no tecido conjuntivo animal, colágeno, 

a vitamina C ajuda na manutenção das funções glandulares e do crescimento, manutenção dos tecidos e ajuda 

na prevenção de doenças, tem função imunológica, ou seja, aumenta a imunidade e protege contra infecções 

(ALMEIDA, 2016; VALERIO, 2017). 

Além da vitamina C, um metabolito secundário que se faz presente na B. oleracea são os 

carotenoides, Estudos apontam que a função antioxidante dos carotenóides desempenha um papel importante 
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na redução do risco de câncer, catarata, ateriosclerose e no processo de envelhecimento. Os principais 

carotenoides encontrados na B. oleracea são: β-caroteno, precursores da vitamina A que, entre outras funções, 

atua diretamente na respiração celular e sintetiza pigmentos da retina (MESQUITA et al., 2017).  

Uma dieta rica em β-caroteno já foi associada ao menor risco de morte prematura devido às doenças 

coronarianas, Além de sua ação antioxidante, o β-caroteno ajuda a manter a pele saudável e também 

desempenha um papel vital na saúde ocular, reduz o risco de doença coronariana, acidente vascular cerebral. 

Por sua ação antioxidante o β-caroteno fortalece o sistema imunológico, o que contribui para o bom 

funcionamento dos pulmões e do sistema respiratório em geral (NASCIMENTO, 2015).  

 

Indicadores de pH 

Um indicador ácido-base alternativo, que apresenta um custo relativamente baixo, comumente 

presente na culinária brasileira e que pode ser utilizado para contextualização em sala de aula é o extrato da B. 

oleracea (repolho roxo), pois possui uma coloração roxa devido à presença do corante natural cianidina-3-p-

cumarilsoforosídio-5-glicosídio. O extrato de repolho roxo pode ser aplicado experimentalmente em amostras 

de matérias utilizados no dia a dia (vinagre, água sanitária, sabão, refrigerante de limão, xampu, creme dental, 

suco de laranja) e classificá-las em ácidos e bases. No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma 

estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 

questionamentos de investigação” (AQUINO et al., 2016). 

A experimentação pode ser utilizada para demonstrar os conteúdos trabalhados, além disso, instigar a 

resolução de problemas e tornar a ação de educando mais ativa. Para tanto, é necessário desafiá-los com 

problemas reais, relacionados com o dia a dia, motivá-los e ajudá-los a superar os desafios que parecem 

intransponíveis. A experimentação permiti a cooperação e o trabalho em grupo, interações que intervém de 

forma positiva na aprendizagem (SILVA, 2016). 

Desta forma, o uso do indicador ácido-base do extrato de repolho roxo faz-se multidisciplinar porque 

pode abordar temas de biologia (classificação botânica) e geografia (clima e solo para cultivo), química 

analítica (equilíbrios químicos), orgânica (reações orgânicas de ácido-base) (AQUINO et al., 2016). 

 

Propriedades nutricionais (Brassica oleracea) 

Os minerais são relevantes não somente para a especie vegetal, mas também é um grande contributo 

para os processos do metabolismo dos seres humanos, sendo obtido através da dieta alimentar. Ente os 

minerais que se destaca, está o cálcio (Ca) que é responsável pela manutenção dos ossos, favorecendo na 

prevenção de patologias ósseas, como a osteoporose, além de controlar a pressão arterial. O cálcio é fixado 

normalmente no organismo pelo magnésio. Além do cálcio, as vitaminas A e C e o Ferro (Fe) são importantes 

para anemias crônicas, que comumente ocorrem nos brasileiros, sendo mais comum os casos de anemia 

ferropriva com uma estimativa de aproximadamente 95% dos casos.  Desse modo, obeserva-se a relevância do 

couve na dieta alimentar humana, a qual traz consigo diversos benefícios a saude, porém ressalta-se que os 

alguns fatores como área do cultivo e sistemas de produção, podem causar variações no conteúdo de vitaminas 

e minerais da espécie (tabela 1). (LUENGO et a., 2018). 
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Tabela 1: Composição Química e conteúdo de vitaminas e minerais da Brassica oleracea 

Componente Composição (g/ 100g) 

Energia (kcla) 31 

Umidade 90,1 

Proteína 1,9 

Lipídeos 0,1 

Carboidratos 7,2 

Fibra alimentar 2,0 

Cinzas 0,7 

Cálcio 44 

Magnésio 18 

Manganês 0,25 

Fosforo 58 

Ferro 0,5 

Sódio                                        2 

Potássio 328 

Cobre 0,9 

Zinco 0,6 

Tiamina 0,07 

Vitamina C 43,2 

Fonte: Unicamp (2011)  

 

A B. oleracea contém o dobro de nutrientes encontrados no repolho branco, porém, a quantidade de 

vitamina A e ácido fólico são menores quando são comparados, no entanto, ambos possuem muitos benefícios 

a saúde. 

 

Consumo do repolho roxo (Brassica oleracea) 

A B. oleracea é consumida a moda árabe é o mais indicado a quem não aprecia o alimento, podendo 

assim ser ingerido junto a outros ingredientes que disfarcem seu sabor, como enrolar charutos de repolho 

recheados com carne moída bem temperada e arroz com queijo (GIOPPO et al., 2012). 

Apesar do repolho ser conhecido por causar flatulência e dores abdominais relacionados a gases, se a 

mesma for temperada durante o cozimento, adicionando ervas carminativas como a erva doce, cominho, 

camomila, hortelã, gengibre, louro, noz moscada, erva cidreira ou manjericão, este efeito flatulento poderá ser 

amenizado ou ainda eliminado completamente (CHAUDHARY et al., 2014). 

A B. oleracea ainda acelera o metabolismo, sendo ingerido por quem deseja emagrecer, e este fator 

se dá pela presença de fibras que além de proporcionar a sensação de saciedade, ainda acelera o metabolismo 

queimando a gordura. É comum o preparo de sopas de repolho, combinando alguns legumes, porém, apesar 

das receitas encontradas na internet sugerirem que o tempero da sopa seja feito com caldo de frango, é 
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necessário compreender que os caldos industrializados contêm muito sódio que pode gerar a hipertensão e 

muitas calorias (BARROS, 2010). 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível identificar que a B. oleracea é uma fonte muito promissora de antocianinas, as mesmas 

são uma importante alternativa para a substituição gradativa dos corantes sintéticos, por corantes naturais, pois 

são abundantes na natureza, apresentam um amplo espectro de cores e, também pode ser utilizado em 

produtos farmacêuticos, devido aos efeitos benéficos à saúde humana, atuando como anticolestéricos, 

antimutagênicos, antidiabéticos e, ainda, como antioxidante.  

As antocianinas são solúveis em água e sofrem mudança de cor em função do pH. A estabilidade da 

cor das antocianinas é afetada por diversos fatores como temperatura e pH, apresenta potencialidade para a 

demonstração do comportamento de indicadores de pH e para medidas de pH. Desta forma a metodologia 

pode ser aplicada, facilitando a abordagem didática de conceitos na parte experimental, tornando viável no 

ensino de ciências nas escolas. 

Logo, é de total importância o conhecimento das características físico-químicas e biológicas da B. 

oleracea, e que novas pesquisas e estudos possam ser realizados, conduzindo para o tratamento de doenças e 

abordagens didáticas nas escolas e na aplicação nas indústrias de corantes. 
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RESUMO: Alelopatia é considerada um acontecimento de ocorrência natural, que tem como resultado a 

liberação de substâncias capazes de inibir o desenvolvimento de outras espécies. A espécie Croton 

heliotropiifolius Kunth, pertence à família Euphorbiaceae, tem sido indicada como precursora do efeito 

alelopático. Objetivou-se com esse trabalho avaliar a atividade alelopática da espécie Croton heliotropiifolius 

Kunth na germinação de Lactuca sativa. O experimento foi realizado no Laboratório de Recursos Naturais da 

Universidade Federal de Alagoas. Os extratos foram obtidos por decocção e posteriormente avaliados de 

forma qualitativa através da prospecção fitoquímica, seguido de caracterização físico química. Para o 

bioensaio de germinação foram preparadas soluções nas concentrações de 0,1; 0,25; 0,5 e 1 mg/mL, tendo 

água destilada como controle. Os recipientes foram revestidos com papel germiteste, aplicados 7 mL das 

soluções e distribuídos 25 sementes de Lactuca sativa. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. Os resultados evidenciam potencialidades alelopáticas do extrato aquoso 

da C. heliotropiifolius sobre a cultivar Lactuca sativa, evidenciando que os compostos taninos, fenóis e 

flavonoides estimulam o alongamento da raiz a partir da concentração de 0,1 mg/mL. Portanto, o extrato 

aquoso da C. heliotropiifolius não provoca redução da germinação de sementes de alface, caracterizando-se 

como efeito alelopático benéfico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Culturas, Metabolitos secundários, Alelopatia. 

 

Allelopathic activity of the aqueous extract of Croton heliotropiifolius 

Kunth on the germination of Lactuca sativa L. 
 

ABSTRACT: Alelopathy is considered a naturally occurring event, which results in the release of 

substances capable of inhibiting the development of other species. The species Croton heliotropiifolius Kunth, 

belonging to the family Euphorbiaceae, has been indicated as precursor of the allelopathic effect. The 

objective of this work was to evaluate the allelopathic activity of Croton heliotropiifolius kunth in the 

germination of Lactuca sativa. The experiment was carried out at the Natural Resources Laboratory of the 

Federal University of Alagoas. The extracts were obtained by decoction and later evaluated qualitatively 

through phytochemical prospecting, followed by chemical physical characterization. For the germination 

bioassay solutions were prepared at concentrations of 0.1; 0.25; 0.5 and 1 mg / mL, having distilled water as 

the control. The containers were coated with germiteste paper, 7 ml of the solutions were applied and 25 seeds 

of Lactuca sativa were distributed. The experimental design was completely randomized, with four 

replications. The results show the allelopathic potential of the C. heliotropiifolius aqueous extract on the 

cultivar Lactuca sativa, evidencing that the tannin, phenol and flavonoid compounds stimulate root elongation 

at the concentration of 0.1 mg / mL.Therefore, the aqueous extract of C. heliotropiifolius does not cause 

reduction of germination of lettuce seeds, characterizing as a beneficial allelopathic effect. 

 

KEYWORDS: Cultures, Secondary metabolites, Allelopathy. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A alelopatia pode ser definida como um tipo de interferência causada por alguns organismos, quando 

transferem para o ambiente, substâncias químicas ou produtos do metabolismo secundário, denominados de 
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aleloquímicos, sintetizados através de processos metabólicos. Esses compostos possuem mecanismos de 

defesa que estão relacionados a processos fisiológicos da planta. (SANGEETHA e BASKAR, 2015). 

As substâncias liberadas pelas plantas são capazes de interferir na germinação das sementes, 

crescimento das plântulas, assimilação de nutrientes, fotossíntese, a atividade de várias enzimas e na perda de 

nutrientes pela permeabilidade da membrana celular (JABRAN et al., 2015). O processo de resgate de 

informações e identificação de espécies medicinais tem avançado em virtude de novos estudos químicos sobre 

as classes de compostos presentes em órgãos vegetativos, através da realização de testes químicos qualitativos 

rápidos como a prospecção fitoquímica (BESSA et al., 2013).  

Estudos fitoquímicos ressaltam que as plantas desse gênero Croton apresentam em sua composição 

química constituintes como alcalóides, terpenóides (díterpenos, triterpenos pentacíclicos), esteroides, 

proantocianinas e flavonoides entre outras substâncias (OLIVEIRA et al., 2016). Sisodia e Siddiqui (2010), 

verificaram que o extrato aquoso da raiz, caule e folha da Croton bonplasdinum exibindo níveis de inibição 

com efeito severo sobre Melitótus alba em relação a outras espécies de plantas daninhas. 

Dentre as espécies do gênero Croton pertencente à família Euphorbiaceae destaca-se a C. 

heliotropiifolius, é utilizada na prevenção de infecções na pele, sífilis, úlceras, tosse e gripes, está distribuída 

em regiões do nordeste brasileiro, em áreas de Caatinga, conhecida popularmente como velame, marmeleiro 

(SILVA et al., 2016). Nesse contexto, objetivou-se com esse trabalho avaliar a atividade alelopática do extrato 

aquoso da espécie C. heliotropiifolius Kunth na germinação de L. sativa. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
   A espécie C. heliotropiifolius foi coletada no Município de Arapiraca - Alagoas, direcionadas ao 

herbário MAC do Instituto do meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA, para obtenção do número de 

registro MAC. O experimento foi realizado no Laboratório de Recursos Naturais da Universidade Federal de 

Alagoas, Campus Simões, Maceió – AL.  

Para obtenção do extrato aquoso foi pesado 113g da parte aérea do velame colocado no béquer de 500 

mL, adicionado 1700 mL de água destilada, mantido em uma chapa de aquecimento até homogeneizar na 

temperatura de 50ºC, durante 2 minutos. Após o período de resfriamento a solução homogênea foi filtrada a 

temperatura (25ºC±2ºC). A caracterização físico química foi realizada através da medição do Potencial de 

hidrogênio (pH) e osmolalidade mediante a retirada de uma alíquota de 10µL do sobrenadante de cada 

concentração (0,1; 0,25; 0,5 e 1 mg/mL). 

A prospecção fitoquímica foi realizada tomado como base à metodologia proposta por Matos (1989), a 

qual foi realizada mediante algumas adaptações a fim de realizar prospecção dos seguintes compostos: fenóis, 

taninos pirógalicos, taninos flobafênicos, antocianina e antocianidina, flavonas, flavonóis, xantonas, 

chalconas, auronas, flavononois, leucoantocianidinas, catequinas, flavononas, xantonas, esteróides, 

triterpenóides e saponinas.  

O ensaio alelopático foi montado em delineamento inteiramente casualizado a partir do preparo da 

solução estoque a 1mg/mL, desta foram obtidas soluções testes nas concentrações de 0,1; 0,25; 0,5 e 1 

mg/mL. Os recipientes de plástico foram revestidos com duas folhas de papel germiteste, aplicados 7 mL das 

soluções do extrato e dispostos 25 sementes de Lactuca sativa, mantido em câmara de germinação tipo BOD 

com temperatura constante de 25ºC e fotoperiodo (12L:12E), por 7 dias.  

Os parâmetros avaliados foram porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação 

(IVG), cumprimento de parte aérea e raiz, pelas seguintes fórmulas: Porcentagem de germinação: 

; Índice de velocidade de germinação: ; Comprimento da parte 

aérea: ; Comprimento da raiz: . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O material vegetal da espécie C. heliotropiifolius foi identificado pela curadora Rosangela Pereira de 

Lyra Lemos e a exsicata está depositada no herbário MAC do Instituto do Meio Ambiente do Estado de 

Alagoas - IMA, com número de registro, MAC 54392.  

Os valores de pH apresentados variam de 6,7 a 5,7 e o potencial osmótico de -0,024 á -0,000 MPa. 

Esses dados corroboram com os apresentados por Borella et al. (2011), onde os valores de pH nas folhas 

frescas da Shinus molle variam de 6,33 a 6,49, estes foram superiores a 3,0 e inferiores a 9,0, e o potencial 

osmótico manteve-se abaixo de –0,25 MPa, sendo incapazes de mascarar o efeito alelopático.   

A análise qualitativa dos metabólitos revelou a presença de compostos como Taninos flobafênicos, 

flavonas, flavonóis,  xantonas, satequinas, saponinas. Para Luiz et al. (2010) dentre os metabólitos 
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apresentados no presente estudo destacam-se as saponinas, esta é dita reguladora do crescimento pertencente a 

classe dos terpenóides implicando na alelopatia. 

O extrato aquoso da madeira da Croton sonderianus Mull. Arg., mais conhecida como marmeleiro, tem 

demonstrado eficiência na inibição do desenvolvimento de plantas daninhas, efeito atribuído a diminuição dos 

pigmentos fotossintetizantes, por apresentar em sua composição uma classe de metabolitos como os diterpeno 

(BRITO e SANTOS, 2012). 

Foi observado crescente desenvolvimento da germinação e do índice de velocidade de germinação de 

Lactuca sativa nas concentrações de 0,25 (100%); 0,5 (99%) e 1 mg/mL (99%) do extrato aquoso da parte 

aérea da C. heliotropiifolius, onde os dados obtidos se ajustaram ao modelo de regressão possibilitando a 

obtenção da curva dose–resposta com R2 que varia de 0,80 a 0,80 para os parâmetros analisados.  Duarte et al. 

(2016) ressalva que a variável índice de velocidade de germinação é considerada um dos parâmetros de 

fundamental importância para avaliação do vigor de sementes, visto que, quando reduzido acarreta em uma 

perda da uniformidade e da produção de sementes. 

Foi observado ainda aumento do alongamento da raiz das plântulas de Lactuca sativa de C. 

heliotropiifolius, resultado explicado pela aplicação do extrato aquoso a partir das concentrações de 0,1 

mg/mL, destacando 0,5 e 1 mg/mL, onde visualizou 16,04 e 20,39 mm. Enquanto que a parte aérea apresentou 

maior crescimento a partir da concentração de 0,1 mg/mL. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Portanto, o extrato aquoso da parte aérea da espécie C. heliotropiifolius demonstrou efeito alelopático 

positivo sobre as sementes de L. sativa a partir da concentração de 0,1 mg/mL quando comparado ao 

tratamento controle, podendo ser indicada como alternativa de   controle de plantas infestantes em ambientes 

agrícolas.  
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RESUMO: O milho (Zea mays L.), planta da família Poaceae usada na alimentação humana e animal, 

cultivada irrigada ou não. A rendimento vem sendo constantemente comprometido por pragas. Helicoverpa 

zea destaca-se como a principal praga da espiga com danos diretos podendo chegar a 8%. Em vista que fatores 

abióticos podem influenciar na ocorrência de pragas, pretendeu-se averiguar a influência de diferentes 

umidades de água no solo nos danos de H. zea na cultura do milho. O estudo foi feito no Polo Tecnológico 

Agroalimentar de Arapiraca. A semeadura foi manual em linhas separadas 0,80 m entre si e 0,10 m entre 

plantas, cada parcela continha 5 linhas de 5 m de comprimento. A análise dos danos por H. zea seguiu a escala 

descrita por Windstrom (1967). O delineamento experimental em DBC. Avaliou-se 3 híbridos (Jabra, Janor e 

AG 1051) e 3 níveis de irrigação: 2,5 mm/dia; 5,0 mm/dia e 7,5 mm/dia. As análises foram feitas em fase de 

grãos leitosos, retirando 10 espigas aleatoriamente em cada parcela, posteriormente fez-se avalição dos danos. 

Os dados obtidos foram transformados em √x+0,5 submetidos a ANAVA e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o software SISVAR 5,6. Não se obteve diferença significativa ao 

analisar os híbridos sob diferentes níveis de irrigação, logo conclui-se que os danos causados por H. zea nos 

híbridos Jabra e Janor AG 1051 não são influenciados em sistema de irrigação gotejamento quando se utiliza 

lâminas brutas de água entre 2,5, 5,0 e 7,5 mm/dia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise, irrigação, praga. 

 

Evaluation of damage caused by Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) 

in maize (Zea mays L.) hybrids under several water slides 
 

ABSTRACT: The maize (Zea mays L.), plant of Poaceae family used in human and animal feed, cultivated 

irrigated or not. The productivity has been constantly committed by pests. Helicoverpa zea stands out as the 

main pest for ear with direct damages that can reach 8%. As abiotic factors may influence the occurrence of 

pests, it was intended to investigate the influence of different soil moisture on H. zea damage on maize crop. 

The study was done at the Arapiraca Agro-Food Technological Pole. Seeding was done manually in separate 

rows 0,80 m apart and 0,10 m between plants, each plot containing 5 rows 5 m in length. The analysis of 

damage by H. zea followed the scale described by Windstrom (1967). The experimental design in DBC. Three 

hybrids were evaluated (Jabra, Janor and AG 1051) and three levels of irrigation: 2,5 mm/day; 5,0 mm/day 

and 7,5 mm/day. The analyzes were carried out in the milky grains phase, removing 10 ears randomly in each 

plot, and then evaluating the damage. The obtained data were transformed into √x+0,5 submitted to ANAVA 

and the means compared by the Tukey test at 5% probability using the SISVAR software 5.6. No significant 

difference was obtained when analyzing the hybrids under different levels of irrigation, so it is concluded that 

the damage caused by H. zea in hybrids Jabra and Janor AG 1051 are not influenced by drip irrigation system 

when using crude water slides between 2,5, 5,0 and 7,5 mm/day. 

 

KEYWORDS: Analysis, irrigation, pest. 
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INTRODUÇÃO 
 

O milho (Zea mays L.) é uma planta anual pertencente à família Poaceae. É uma das culturas mais 

importantes para o agronegócio brasileiro, sua importância econômica é caracterizada pelas suas diversas 

formas de utilização, que vai desde a alimentação animal até a industrialização avançada (KAPPES et al., 

2012).  

A importância da cultura também está relacionada ao seu aspecto social, visto que grande parte da 

produção provém de pequenos agricultores que não possuem alto nível de instrução (CARGNELUTTI FILHO 

et al., 2009). 

Quanto ao crescimento e desenvolvimento do milho, todas as plantas seguem um mesmo padrão de 

desenvolvimento, porém, o intervalo de tempo específico entre os estádios e o número total de folhas 

desenvolvidas podem variar entre cultivares, ano agrícola, data de plantio e local. A fase reprodutiva é iniciada 

quando os estilos-estigmas se apresentam visíveis para fora das espigas e finaliza no ponto de maturidade 

fisiológica (GALVÃO; BORÉM; PIMENTEL, 2015). 

Contudo, a cultura possui alta demanda hídrica, sendo uma das mais eficientes no uso da água, 

apresentando alta relação de produção de matéria seca por unidade de água utilizada. Nem sempre é possível 

disponibilizar a quantidade de água ideal para a plantas, pois em algumas regiões pode não ter precipitações 

pluviométrica suficiente durante o período chuvoso e não existir água em barragens e ou em poços suficientes 

para irrigação. Mesmo existindo água para irrigação deve-se atentar que a utilização de sistemas de irrigação e 

a otimização no uso da água são fatores de grande importância principalmente em regiões em que sempre se 

observou longos períodos de escassez de chuvas. Assim, conforme cita Silva et al (2012) o uso de sistemas de 

irrigação mais eficientes, como o gotejamento, torna-se cada vez mais importante, pois pode-se ter maior 

eficiência de uso da água, aumentando o rendimento da cultura, proporcionando maior retorno econômico 

Por outro lado, ofertando ou não boas condições, o rendimento da cultura vem sendo constantemente 

comprometido por fatores bióticos, como as pragas que são diversas e ocorrem ao longo do seu ciclo 

produtivo, sendo os principais insetos-praga: lagarta-elasmo (Dichelops ssp.); lagarta-do-cartucho (Spodoptera 

frugiperda); lagarta-rosca (Agrotis ipisilon) e lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea) (FORNASIERI FILHO, 

2007). 

Na referida cultura as pragas são divididas em pragas das raízes, pragas do colmo, pragas das folhas e 

pragas das espigas, o que se refere ao local onde as injúrias ocorrem na planta (GALLO et al., 2002). Entre as 

pragas, a Helicoverpa zea destaca-se como a principal praga da espiga, cujos danos diretos podem chegar a 

8%, causando, ainda, danos indiretos através da abertura da espiga, permitindo a entrada de outras pragas, 

além de fungos que causam podridão e umidade, impossibilitando a comercialização da espiga (FREITAS et 

al., 2010). 

A incidência da H. zea em plantas de milho teria relação com fatores abióticos, como umidade no solo, 

causando variações nos danos em função de variações na quantidade de água de irrigação. Assim, pretendeu-

se com este trabalho averiguar se diferentes umidades no solo poderiam influenciar a incidência da H. zea na 

cultura do milho, para tanto cultivou-se três híbridos de milho irrigado com diferentes lâminas brutas médias 

de água. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O estudo foi feito no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, Povoado Laranjal, Arapiraca – AL 

(09° 45’ 09” S, 36° 39’ 40” W), durante fevereiro de 2018. A região possui clima semiárido, com período 

chuvoso principalmente nos meses de maio, junho e julho.  

O preparo do solo ocorreu de modo convencional por meio de gradagem, a adubação foi feita de 

acordo com análise do solo, utilizada adubação em fundação e o restante em cobertura. A semeadura foi 

manualmente em linhas separadas 0,80 m entre si e 0,10 m entre plantas, cada parcela continha 5 linhas de 5 

m de comprimento. Foi usado o inseticida Deltametrina para o controle de Spodoptera frugiperda, não sendo 

utilizado agrotóxico específico para o combate direto de H. zea. 

A análise da ocorrência de dano por H. zea seguiu a escala descrita por Widstrom (1967): Nota 0, se 

não existe inseto na espiga; nota 1, se o inseto penetrou na espiga comendo os estilo-estigmas sem atingir a 

ponta do sabugo; nota 2, se o inseto penetrou até o sabugo, não se aprofundando mais que 1cm; nota 3 se o 

inseto se aprofundou mais que 1 cm. 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com parcelas subdivididas com três repetições. 

Foram avaliados três híbridos (Jabra, Janor e AG 1051) e três níveis de irrigação 2,5 mm/dia; 5,0 mm/dia e 7,5 

mm/dia. 

As avaliações foram feitas quando os grãos estavam em estado leitoso, retirando 10 espigas 

aleatoriamente em cada parcela, posteriormente as espigas coletadas foram avaliadas para verificar o nível de 
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dano. Os resultados obtidos foram transformados em √x+0,5 submetidos a análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o software SISVAR 5,6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Não se obteve diferença significativa ao analisar os híbridos sob diferentes níveis de irrigação (p<0,05) 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Nota média de dano causado por Helicoverpa zea em híbridos de milho sob diferentes níveis de 

irrigação. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

TRATAMENTO NOTA MÉDIA 

Jabra com irrigação 2,5 mm/dia 1,70 a 

Jabra com irrigação 5 mm/dia 1,74 a 

Jabra com irrigação 7,5 mm/dia 1,72 a 

Janor com irrigação 2,5 mm/dia 1,82 a 

Janor com irrigação 5 mm/dia 1,79 a 

Janor com irrigação 7,5 mm/dia 1,64 a 

AG 1051 com irrigação 2,5 mm/dia 1,73 a 

AG 1051 com irrigação 5 mm/dia 1,86 a 

AG 1051 com irrigação 7,5 mm/dia 1,67 a 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey no nível de 5% de 

significância. Dados transformados em √x+0,5. 

 

Pasini et al. (2017) ao analisar o desempenho de híbridos Bt em sequeiro frente a H. zea e S. 

frugiperda, os híbridos apresentaram desempenho variável as duas pragas, alguns tiveram maior incidência de 

danos do que outros, os híbridos Syn Sx7331 VIP, BG 7060, e DKB 230 não diferiram, como os híbridos 

deste estudo.  

Comparando os danos causados em todos os híbridos em relação as médias de todos os níveis de 

irrigação também não diferiram estatisticamente (p<0,05) (tabela 2).  

 

Tabela 2. Nota média de dano causado por Helicoverpa zea em híbridos de milho considerando todos os 

níveis de irrigação. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

HÍBRIDOS NOTA MÉDIA 

Jabra  1,72 a 

Janor 1,75 a 

AG 1051 1,75 a 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey no nível de 5% de 

significância. Dados transformados em √x+0,5. 

 

Em avaliação de danos causados pela S. frugiperda em cultivares de milho, Farinelli e Fornasieri Filho 

(2006) encontraram diferença significativa em algumas cultivares, o que difere deste estudo quanto aos 

híbridos estudados em que não se obteve diferença significativa.  

No tocante ao analisar os níveis de irrigação considerando todos os híbridos, não houve diferença 

estatisticamente (p<0,05). 

 

Tabela 3. Nota média de dano causado por Helicoverpa zea em diferentes níveis de irrigação considerando 

todos os híbridos. Arapiraca, Alagoas, 2018.  

 

IRRIGAÇÃO NOTA MÉDIA 

2.5 mm/dia  1,75 a 

5,0 mm/dia  1,79 a 

7,5 mm/dia 1,67 a 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey no nível de 5% de 

significância. Dados transformados em √x+0,5. 
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Em cultivo de tomate orgânico Gravina et al. (2010) ao avaliar a incidência de insetos em tratamentos 

com diferentes sistemas e níveis de irrigação não obteve resultado significativo (p<0,05). Diferentemente 

neste estudo, realizado com híbridos de milho, observou-se diferenças entre os níveis de irrigação quanto aos 

danos causados por H. zea também se obteve resultados similares. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os danos causados por H. zea nos híbridos Jabra e Janor AG 1051 não são influenciados em sistema de 

irrigação gotejamento quando se utiliza lâminas brutas de água de 2,5, 5,0 e 7,5mm/dia. 
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RESUMO: O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores da carne de frango. Objetivou-se 

avaliar o consumo de frango em três municípios do sertão alagoano, Canapi, Mata Grande e São José da 

Tapera. Destacando as características do consumo de carne de frango nos três municípios, fazendo uma 

comparação entre eles,  para identificar se existem diferenças entre eles. A pesquisa foi realizada por meio de 

entrevistas com perguntas estruturadas, sendo entrevistadas 300 pessoas, no períodode maio a junho de 2018. 

O questionário tinha um total de 16 questões. Os dados foram analisados e expressos em frequências absolutas 

e relativas usando o programa Microsoft Excel. Com os resultados obtidos percebeu-se que não há grande 

diferença entre os municípios quanto ao consumo de carne de frango, onde 62% dos entrevistados em Canapi 

consomem a carne diariamente,enquanto que 73% em Mata Grande, e no município de São José da Tapera 

apenas 27%. É possível verificar que o consumo de carne de frango é forte nos municípios estudados, como 

no resto do país, sendo possível perceber que o consumo é quase igual entre os três municípios e que há pouca 

diferença nas características de consumo e que mais de 50% da população dos municípios aqui avaliados 

fazem o consumo de alimentos diretamente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Canapi, Mata Grande, São José da Tapera, Carne de frango, Consumo. 

 

Characteristics of Chicken Meat Consumption in Sertão de Alagoas 

 

ABSTRACT: Brazil is among the largest producers and consumers of chicken meat. The objective was to 

evaluate the consumption of chicken in three municipalities of the hinterland of Alagoas, Canapi, Mata 

Grande and São José da Tapera. Highlighting the characteristics of the consumption of chicken meat in the 

three municipalities, making a comparison between them, to identify if there are differences between them. 

The research was conducted through interviews with structured questions, and 300 people were interviewed in 

the period from May to June 2018. The questionnaire had a total of 16 questions. Data were analyzed and 

expressed in absolute and relative frequencies using the Microsoft Excel program. With the results obtained, it 

was noticed that there is not a big difference between the municipalities regarding the consumption of chicken 

meat, where 62% of the people interviewed in Canapi consume meat daily, while 73% in Mata Grande, and in 

the municipality of São José da Tapera only 27%. It is possible to verify that the consumption of chicken meat 

is strong in the studied municipalities, as in the rest of the country, it is possible to perceive that the 

consumption is almost equal among the three municipalities and that there is little difference in the 

characteristics of consumption and that more than 50% of the population of the municipalities evaluated here 

consume food directly. 

 

KEYWORDS: Canapi, Mata Grande, São José da Tapera, Chicken meat, Consumption. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A cadeia produtiva de frango vem se destacando nos cenários nacional e internacional isso devido  ao 

grande crescimento tanto na produção quanto no consumo da carne de frango. Em 2017 o Brasil fcou em 

segundo lugar na produção e em primeiro na exportação da carne de frango.BARCELLOS  (2006) 

mailto:diarlen-alves@hotmail.com
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demonstrou em seus estudos  que a produção brasileira da carne de frango é bastante competitiva, ficando 

apenas atrás dos EUA. 
O consumo da carne de frango no Brasil é maior em relação ao consumo de outras carnes, isso não 

ocorre apenas pela qualidade nutricional da proteína, más também devido a sua facilidade de preparo, e 

principalmente pelo custo, uma vez que  outras carnes têm um custo superior à carne de frango, estes 

ressultados só mostram a potencialidade do Brasil em produzir carne de frango com maior qualidade e com 

um custo acessível a todos.Segundo BARCELLOS  (2006), a carne de frango é um alimento rico em 

nutrientes, e não é considerada apenas como uma fonte de proteína de exelente qualidade, mas é capaz de  

trazer vários beneficíos à saúde, o que torna o consumo da carne de frango  maior em relção aoutras carnes.  
De acordo com ESPINDOLA (2012),  a carne de frango é um dos alimentos mais consumido pelo 

homem, e para ele isso se dá  apartir do preço acessível que o alimento possui, e com isso a produção de 

frango aumenta cada vez mais, pois além dos grandes produtores o agricultor familiar passou a utilizar a 

atividade avícola como uma fonte de renda, o que gera um desenvolvimento econômico para o produtor, além 

de garantir as familías o consumo de pelo menos um tipo de proteína animal, uma vez que com o aumento da 

produção de frango, mais pessoas passam a poder adquirir este alimento com maior falicidade. 

Tendo em vista que a atividade avícola só cresce em todo país por ser uma atividade tradicional que 

nos últimos anos passou a ser vista como um potencial também para a geração de renda do pequeno agricultor 

e não apenas para o grande  produtor o consumo da carne de frango tamém é grande, com isso o presente 

trabalho visou analisar como se comporta o consumo da carne de frango em três municípios do sertão 

alagoano, Canapi, Mata Grande e São José da Tapera, a pesquisa em si buscou identificar o consumo da carne 

de frango nestes municípios, observando como se comporta os consumidores da proteína, além de identificar 

em qual município o consumo é maior. 

Objetivou-se avaliar o consumo de frango em três municípios do sertão alagoano, Canapi, Mata 

Grande e São José da Tapera. Destacando as características do consumo de carne de frango nos três 

municípios, fazendo uma comparação entre eles,  para identificar se existem diferenças entre eles. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com 300 pessoas abordadas em sua residência nos 

municípios de Mata Grande, Canapi e São José da Tapera, no período de maio a junho. Através da aplicação 

de questionários estruturados no qual continha informações sobre: uma parte para identificação sócio 

educacional como: idade, sexo e escolaridade. As demais questões eram relacionadas à pesquisa propriamente 

dita: renda familiar, consumo carne de frango, hábito e frequência de consumo de carne de frango, onde 

adquiriu a carne, origem da carne, preço médio da carne. Além disso, foi solicitada aos entrevistados a 

classificação dos atributos (sabor, maciez, gordura, cor e aparência). 

Em seguida os entrevistados tinham a opção de classificar a carne de frango como: carne magra, carne 

gorda, se preferia consumir a carne do animal macho ou fêmea, outra questão abordada foi conhecer o local de 

compra da carne (supermercado, feira livre, açougue e frigoríficos). E quais os cortes de preferência (coxa, 

sobrecoxas, asa, peito, filé de peto, pescoço, pé e meio da asa). 

Para estimar a quantidade de pessoas a serem entrevistados aplicou-se a metodologia de Barbettaet al., 

(2010), para realizar a validação do tamanho da amostra que atendesse os requisitos estatísticos propostos, 

seguindo a seguinte equação: 

 

 

 

 

Em que: 

n = amostra calculada 

N = população 

Z = variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p = verdadeira probabilidade do evento 

e = erro amostral 

Os dados foram analisados e expressos em percentuais, utilizando o programa Microsoft Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O questionário foi aplicado de forma aleatória a um público de 300 pessoas, sendo 100 em cada 

município, ao final do questionário foi possível notar que não houve uma grande diferença entre os dois sexos, 

como mostra a tabela abaixo. 
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Tabela 5 – Gênero dos entrevistados em 3 municipios alagoanos, 2018. 

 

Com relação à escolaridade os resultados tiveram astante expressividade entre os três municípios 

como mostra a tabela abaixo, onde a maior parte dos entrevistados nos três municípios tem 2° ou 3° grau 

completo, a única diferença está em Canapi onde a maior parte dos entrevistados deste município já possui a 

pós-graduação. 

 

Tabela 2 – Escolaridade dos entrevistados quanto ao consumo de carne de frango em tres municipios de 

Alagoas, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos mostram que a carne de frango é a principal fonte de proteína animal consumida pelos 

brasileiros, em média, cada brasileiro consome 43 kg de carne frango por ano, tanto em in natura quanto nos 

seus derivados. Podemos observar na tabela que o consumo da carne de frango entre os municípios de Canapi 

e Mata Grande é bastante parecido, onde 62% dos entrevistadosem Canapi fazem o consumo todos os dias 

e73% dos entrevisdados  em Mata Grande consomem a carne diariamente, enquanto no município de São José 

da Tapera apenas 27% dos entrveistados consomem diariamente, como a tabela 3 mostra o consumoda carne 

de frango em São José da Tapera é menor quando comparado a Canapi e Mata Grande, apenas 63% da 

população deste município consome a carne uma vez por semana. No entanto, mesmo em um dos municípios 

avaliados o consumo não sendo frequente, é possível constatar que a carne de frango é bastante consumida no 

sertão alagoano. 

 

Tabela 6- Frequência de consumo da carne de frango 

 

Com relação ao corte preferido entre os entrevistados pode-se notar que não houve muita diferença 

entre os municípios, onde os resultados mostram  que os cortes preferidos são, filé de peito 28% (Mata 

Grande), 23% (Canapi) e 27% (São José da Tapera), peito 37% (Mata Grande), 38% (Canapi) e 22% (São 

José da Tapera), coxa 18% (Mata Grande) e 21% (São José da Tapera) e sobrecoxas 9% (Mata Grande), 13% 

(Canapi) e 19% (São José da Tapera), o corte que é menos preferido pela poupulção foi o pescoço com apena 

5% de preferência em Canapi. 

 

 

Gênero 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Masculino  48 48,00% 44 44,00% 52 52,00% 

Feminino  52 52,00% 56 56,00% 48 48,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Escolaridade 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

1° Grau 14 14,00% 17 17,00% 8 8,00% 

2° Grau 29 29,00% 23 23,00% 49 49,00% 

3° Grau 33 33,00% 12 12,00% 32 32,00% 

Pós-graduação 8 8,00% 40 40,00% 11 11,00% 

Outros 6 6,00% 8 8,00% 0 0,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Frequência de 

Consumo 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Todos os dias  73 73,00% 62 62,00% 27 27,00% 

 Uma vez por semana 22 22,00% 28 28,00% 63 63,00% 

Mensal  5 5,00% 10 10,00% 10 10,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 
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Tabela 7- Corte preferido pelos consumidores em tres municipios de Alagoas, 2018 

 

Com relação ao percentual de gordura da carne, quando perguntado a preferência por carne gorda ou 

magra, pode-se notar que a maior parte dos entrevistados prefere crane com maior teor de gordura, onde 67% 

da populção matagrandense e 72% da população de São José da Tapra preferem a carne gorda e, 44% da 

popuação canapiense preferem a carne magra, quando comparado os números entre os três municípios nota-se 

que apenas em Canapi a maoir parte dos entrevistados prefere uma carne com menos gordura e nos outros dois 

municípios a maior parte dos entrevistados preferem carne com um maior teor de gordura. 

 

Tabela 8- Preferência da carne com relação ao teor de gordura 

 

Em relação ao tipo de carne preferido nos três municípios os resultados foram parecidos, onde 58% 

(Mata Grande), 45% (Canap) e 89% (São José da Tapera) preferem a carne fresca, e outra parte afiramaram 

gostar da refrigerada 42% (Mata Grande), 26% (Canapi) e 11% (São José da Tapera), a única exceção foi no 

município de Canapi onde 29%  dosenstrevistados no município afirmaram gostar da carne salgada como 

mostra os números da tabela 6. 

 

Tabela 9- Preferência de aquisição da carne conforme seu estagio de conservação 

 

O aspecto da carneé bastante observado na hora da sua compra, pois  aparência do alimento é levada 

em consideração na hora da escolha e os principais aspectos que os consumidores avaliam é o cheiro, atextura, 

a cor e se existe alguma mancha na carne, uma vez que estas características podem indicar se o alimento é de 

boa procedência e se está adquado para o consumo, dentre estas características os entrevistados dos três 

municípios afirmarm terem uma preocupação quanto à aparência da carne na hora compra como mostra a 

tabela 7 os entrvistados estão muito atentos principalmente em relação à cor e o cheiro da carne, onde 30% 

(Mata Grande), 33% (Canapi) e 30% (São José da Tapera) relataram que o prinicpal parâmetro de avaliação 

na hora da compra é a cor da carne e, 39% (Mata Grande), 42% (Canapi) e 17% (São José da Tapera) 

indicaram o cheiro como principal característica observada na hora da aquisição do produto,  além de observar 

Corte Preferido 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Filé de peito 28 28,00% 23 23,00% 27 27,00% 

Peito  37 37,00% 38 38,00% 22 22,00% 

Coxa 18 18,00% 0 0,00% 21 21,00% 

Sobrecoxas  9 9,00% 13 13,00% 19 19,00% 

Pé 0 0,00% 5 5,00% 1 1,00% 

Pescoço  0 0,00% 5 5,00% 0 0,00% 

Meio da asa 5 5,00% 10 10,00% 3 3,00% 

Asas  3 3,00% 6 6,00% 7 7,00% 

Outros  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Preferência 

da Carne 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Gorda  67 67,00% 44 44,00% 72 72,00% 

Magra  33 33,00% 56 56,00% 28 28,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Preferência 

da Carne 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Fresca 58 58,00% 45 45,00% 89 89,00% 

Refrigerada   42 42,00% 26 26,00% 11 11,00% 

Salgada  0 0,00% 29 29,00% 0 0,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 
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se existem manchas na carne, onde 12% (Mata Grande), 16% (Canapi) e 37% (São José da Taper) relatarm 

não adiquirir uma carne que contenha algumm tipo de mancha, estes foram os principais fatores que os 

inlfluencciam a aquisição do alimento. 

 

Tabela 10- Parâmetros de avaliação da carne 

 

O componente responsável pela  coloração da carne é a mioglobina, Segundo VENTURINI et al. 

(2007) a coloração da carne diferencia-se de acordo com a alimentação e o ambiente em que este animal esta 

inserido, dependendo destes aspectos a carne poderá ter uma coloração mais ecura ou não. E muitas pessoas 

tendem a levar em consideração a cor da carne na hora da compra, como a tabela 8 nos mostra nos três 

municípios os entrevistados preferem uma carne com uma cor mais clara, onde 56% da população de Mata 

Grande, 52% da população de Canapi e 79% da população de São José da Tapera têm preferência por uma 

carne clara. 

 

Tabela 11- Preferência de cor da carne 

 

De acordo com VENTURINI et al. (2007) a carne de frango é capaz de oferecer nutrientes essenciais 

para uma dieta completa, como proteínas, vitaminas, minerais e lipídios. Embora a carne de frango seja rica 

em nutrientes, de acordo com os entrevistados, o consumo se caracteriza pelo gostar e não  por seu valor 

nutricional, o que se pode perceber é que poucas pessoas conhecem o que a carne de frango pode possibilitar a 

saúde. Como mostra a tabela 9, apenas uma pequena parte dos entrevistados consome a carne por seu valor 

nutricional onde, 18% (Mata Grande), 10% (Canapi) e 16% (São José da Tapera) afirmaram consomir a carne 

por conhecer o seu valor nutrional, enquanto a maioria relatam que o consumo é feito apenas por gostar do 

alimento 73% (Mata Grande), 67% (Canapi) e 59% (São José da Tapera) e apenas uma pequena parte afirma 

consumir o alimento devido a indicação médica, 9% (Mata Grande), 23% (Canapi) e 25% (São José da 

Tapera). 

 

Tabela 12- Motivo que leva a consumir 

 

Os locais de aquisição da carne de frango também foi uma variável analisada onde os consumidores 

relataram os locais onde adquiriam o produto, conforme a tabela 10, onde nos três municípios os resultados 

são bastante parecidos podendo notar que 30% (Mata Grande), 38% (Canapi) e 33% (São José da Tapera) dos 

entrevistados compram o produto em feiras livres, em supermecardo foram relatados 25% (Mata Grande), 

Parâmetros 

de avaliação 

da carne 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Textura  19 19,00% 9 9,00% 16 16,00% 

Cor     30 30,00% 33 33,00% 30 30,00% 

Cheiro   39 39,00% 42 42,00% 17 17,00% 

Manchas  12 12,00% 16 16,00% 37 37,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Preferência 

de cor 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Clara  56 56,00% 52 52,00% 79 79,00% 

Escura  44 44,00% 48 48,00% 21 21,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Motivo que leva a 

consumir 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Valor nutricional 18 18,00% 10 10,00% 16 16,00% 

Por gostar 73 73,00% 67 67,00% 59 59,00% 

Por indicação médica 9 9,00% 23 23,00% 25 25,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 
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27% (Canapi) e 30% (São José da Tapera) e açougue 33% (Mata Grande), 15% (Canapi) e 37% (São José da 

Tapera), apenas uma pequena parte de Mata Grande e Canapi afirmou comprar o produto em outro local 12% 

(Mata Grande) e 20% (Canapi), o que mostra que estes têm uma preocupação quanto ao local de aquisição. 

 

Tabela 13- Locais de aquisição de carne em três municípios alagoanos, 2018 

 

Quando questionados se sabem a origem da carne que consomem não houve diferença significativa 

entre os três municípios, pois como mostra a tabela 11 os resultados são muito próximos, onde 76% (Mata 

Grande), 84% (Canapi) e 82% (São José da Tapera), e com isso percebemos que a maior parte entrevistados 

não conhecem a origem do produto que consomem fator este que ocasiona muitas vezes no consumo de 

produtos sem cuidados sanitários. 

 

Tabela 14- Conhece a origem da carne que consome 

 

Venturini et al. (2007) em  seus ralatos fala que a quantidade de nutrientes da carne de frango varia 

de acordo com as condições sanitárias, e mesmo sabendo que todo tipo de carne precisa de muitos cuidados de 

higienização muitas pessoas ainda preferem consumir uma carne sem os devidos cuidados de hiegiene por 

causa do preço baixo que é oferecido, a aplicação dos questionário nos mostra claramente que dos três 

municípios apenas em São José da Tapera 82% dos entrevistados afirmaram consomir a carne sem cuidados 

sanitários por falta de conhecimento, enquanto  em Canapi 67% dos entrevistados e em Mata Grande 54% dos 

entrevistados afirmaram consumir este tipo de produto devido ao preço acessível. 

 

Tabela 15- Quais os motivos que levam a consumir carne sem cuidados sanitários 

 

Como já visto carne de frango é muito rica em nutrientes, no entanto é necessário um cuidado 

especial para manter estes nutrientes no alimento e, determinados cuidados acabam tornanado estes produtos 

mais caro. E quando pergunatado aos entrevistados se estes estariam dispostos a pagar mais caro por um 

produto de melhor qualidade o resultado não se mostrou diferente entre os três municípios, onde 83% (Mata 

Grande), 92% (Canapi) e 72% (São José da Tapera)  da população estariam diposta a pagar um preço maior 

por um produto de qualidade, e a tabela 13 nos mostra esse resultado. 

 

 

 

 

 

Locais de aquisição 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Feira livre 30 30,00% 38 38,00% 33 33,00% 

Supermercado  25 25,00% 27 27,00% 30 30,00% 

Açougue  33 33,00% 15 15,00% 37 37,00% 

Outros  12 12,00% 20 20,00% 0 0,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Conhece a origem da 

carne que consome 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Sim  24 24,00% 16 16,00% 18 18,00% 

Não  76 76,00% 84 84,00% 82 82,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Quais os motivos que 

levam a consumir carne 

sem cuidados sanitários 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Falta de conhecimento 46 46,00% 33 33,00% 82 82,00% 

Preço  54 54,00% 67 67,00% 18 18,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 
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Tabela 16- Estaria disposto a pagar mais caro por uma carne melhor 

 

CONCLUSÃO 
 

É possível constatar que o consumoda carne de frango é fortemente nos três municipiosestuddados  

como em todo o resto do país, o que podemos perceber é que o consumo é quase que igualitário entre os três 

municípios e  que há pouca diferença nas características de consumo e que mais de 50% dos entrevistados 

fazem o consumo diairamento do alimento.Outro fator bastante importante que foi evidenciado é que mesmo 

com a falta de conhecimento há uma preocupação com relação aos cuidados sanitários e de higiene, o que 

mostra que a população está cada vez mais procurando por um produto de qualidade, tanto com relação ao 

sabor quanto com questões de saúde, além de se ter um cuidado com os locais em que o produto é 

comercializado. 
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Estaria disposto a pagar 

mais caro por uma 

carne melhor 

Mata Grande Canapi São José da Tapera 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

Sim  83 83,00% 92 92,00% 71 71,00% 

Não  17 17,00% 8 8,00% 29 29,00% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 
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RESUMO: O feijão é uma das culturas de maior impacto econômico do Brasil, pois além de ser uma 

importante fonte de nutrientes é também fonte de renda para milhares de agricultores. Objetivou-se com esse 

trabalho avaliar a produção da cultivar IAC Imperador do gênero Phaseolus Vulgaris L. cultivado em níveis 

crescentes de semeadura no Semiárido Alagoano. As variáveis avaliadas foram: Comprimento do caule, 

comprimento da raiz, comprimento das vagens, diâmetro das vagens, peso da raiz, quantidade de folhas, 

quantidade de grãos e quantidade de vagens. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, totalizando 

3 tratamentos e 6 parcelas, sendo: T1: Um grão por cova, T2: Dois grãos por cova, T3: Três grãos por cova. 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 resultados demonstram um padrão que é seguido em todas as 

variáveis estudadas: Quando o número de grãos é o dobro do T1 ocorre uma diminuição nos resultados 

obtidos, entretanto, quando o número de grãos por hectare é o triplo do primeiro tratamento os resultados 

voltam a crescer. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Produção; Semeadura; Sertão. 

 

Productive and phenological characteristics of carioca beans (Phaseolus 

vulgaris L.) Cultivated in the Alagoan Semi-arid under increasing sowing 

levels 
 

ABSTRACT: Beans are one of the crops with the greatest economic impact in Brazil, as it is an important 

source of nutrients and is also a source of income for thousands of farmers. The objective of this work was to 

evaluate the production of the cultivar IAC Emperor of the genus Phaseolus Vulgaris L. cultivated at 

increasing levels of sowing in the Alagoan Semiarid. The variables evaluated were: stem length, root length, 

pod length, pod diameter, root weight, number of leaves, number of grains and number of pods. A randomized 

complete block design was used, totaling 3 treatments and 6 plots: T1: One grain per pit, T2: Two grains per 

pit, T3: Three grains per pit. Seeding was done manually using 0.30m spacing between plants and 0.50m 

between rows and 3.60m linear rows. Each plot had 4 rows with 12 plants each, totaling 48 plants per plots, 

the floor area being 20 plants. The results show a pattern that is followed in all studied variables: When the 

number of grains is twice the T1, a decrease occurs in the results obtained, however, when the number of 

grains per hectare is triple of the first treatment the results return to grow up. 

 
KEYWORD: Production; Seeding; Sertão 

 
INTRODUÇÃO 

 
O feijão é um excelente alimento, fornecendo nutrientes essenciais ao ser humano, como proteínas, 

ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitaminas (principalmente do complexo B), carboidratos e fibras. Representa a 

principal fonte de proteínas das populações de baixa renda e constitui um produto de destacada importância 

nutricional, econômica e social. Além de ser um dos alimentos mais tradicionais na dieta alimentar do 

brasileiro. Portanto, a sua contribuição como fonte de proteína e caloria é bastante significativa. Quanto ao 

mailto:Neilson.nss@gmail.com
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aporte de calorias, o feijão ocupa o terceiro lugar entre os alimentos consumidos, totalizando 11,2% das 

calorias ingeridas por dia (SOARES, 1996). 

O Brasil é o maior produtor mundial de feijão comum. As produções de feijão em grão nos anos de 

1975 e 2005 foram, respectivamente, de 2,28 milhões e 3,08 milhões de toneladas, com uma média de 2,54 

milhões de toneladas no período (FAO, 2006). 

A área colhida de feijão no Brasil, que em 1975 era de 4.145.916 hectares, aumentou para 5.926.143 

em 1982 e em 2005 foi de 3.812.040 hectares. Assim, houve uma redução de 8,1% no período 1975-2005, 

liberando 333.876 hectares para outras atividades em 30 anos (FAO, 2006). Essa diminuição da área colhida 

ocorreu na primeira e na segunda safras, enquanto a área da terceira safra aumentou. Conforme dados do 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) entre 1990 e 2005, a área da primeira safra diminuiu 

de 2.491.312 para 2.015.618 hectares (-19,1%), a da segunda diminuiu de 1.981.374 para 1.543.240 hectares 

(-22,1%) e a da terceira safra aumentou de 207.399 para 207.920 hectares (+0,3%) (IBGE, 2006b). 

A cultura do feijão no Estado de Alagoas tem-se mostrado promissora e de interesse econômico para 

o estado, e a maior produção provém da Região de Santana do Ipanema. Em anos normais, em que as 

precipitações (média de 830 mm) são bem distribuídas, a produtividade atinge até 800 kg/ha usando cultivares 

locais (Silva e Barbosa 1986). 

Por ser um alimento básico e de fácil aquisição pela população, é amplamente cultivado por 

produtores das regiões Norte e Nordeste do país sendo, portanto a principal fonte de proteína vegetal para as 

populações rurais (MELO ,2002). 

Na alimentação dos brasileiros, o feijão é a principal fonte de proteína, seguido, em importância pela 

carne bovina e pelo arroz. Apenas esses três alimentos básicos contribuem com 70% da ingestão protéica, 

além de ser uma cultura de grande expressão sócio-econômica no Brasil (LAJOLO et al., 1996). 

Portanto, objetivou-se com esse trabalho estipular a produção do feijão carioca (Phaseolus vulgaris 

L.) cultivado no semiárido Alagoano.  

 

METODOLOGIA  

 
O trabalho foi realizado no no Campus II da Universidade Estadual de Alagoas, em Santana do 

Ipanema,  o mesmo está situado na região do Nordeste do Brasil e mesorregião do sertão alagoano, com uma 

distância de 207 km da capital Maceió. O plantio foi realizado em um solo franco-arenoso argiloso de cor 

vermelha segundo classificação da EMBRAPA solos, UEP, Recife.  

O preparo do solo foi feito com uma aração, não foi utilizado nenhuma adubação nem correção de 

solo. Antes da instalação do experimento, 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, totalizando 3 tratamentos e 6 parcelas, 

sendo: T1: Um grão por cova, T2: Dois grãos por cova, T3: Três grãos por cova. 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 

até 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. Os 

dados foram compilados em planilha Microsoft Excel, e depois analisado pelo soft estatístico SISVAR , sendo 

as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS DE DISCUSSÃO 

 

Comprimento do caule, raiz e vagem  
Os resultados do comprimento do caule, raiz vagem para cada um dos tratamentos, são apresentados 

na Tabela 1, incluindo-se também, as médias gerais. Não houve diferença mínima significativa (p < 0,05) para 

esses dados. 
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Tabela 1- Comprimento do caule, raiz e vagem do phaseolus vulgaris l. cultivado sob níveis crescentes de 

semeadura no semiárido Alagoano.  
COMPRIMENTO DO CAULE COMPRIMENTO DA RAIZ COMPRIMENTO DA VAGEM

TRATAMENTO TRATAMENTO TRATAMENTO

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

31,88 a 24,76 a 31,26 a 25,83 a 21,95 a 24,49 a 9,36 a 9,61 a 9,16 a

MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS

29,63                             26,71                       11,97     24,11                      19,58                    7,08         9,38                     17,63                     2,48        
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey. 

 
Os tratamento 1 (1 grão por cova) e 2 (dois grãos por cova) apresentaram o máximo e o mínimo 

comprimento do caule respectivamente.  O caule é a principal linha da planta, possuindo os nós, que são os 

pontos de inserção das folhas e dos quais saem os galhos. Do caule nascem os galhos primários, e desses 

originam-se os galhos secundários e assim por diante. 

Não houve diferença mínima significativa (p < 0,05) para os tratamentos no comprimento do caule, 

raiz e vagem. Nas análises realizadas notou-se também que o pouco variavam os números de das demais 

partes do feijoeiro.  O abortamento de flores e vagens pequenas normalmente é alto no feijoeiro (Silveira et al. 

1980) e ocorre para ajustar o suprimento com a demanda de fotoassimilados (Binnie & Clifford 1999). Sendo 

assim, as primeiras flores ao se transformarem em vagens exercem dominância em relação às demais 

estruturas reprodutivas, ocasionando o abortamento das flores tardias. Sob condições de altas temperaturas, 

esse abortamento se torna ainda maior, decorrente de problemas causados pela temperatura nos órgãos 

reprodutivos (Didonet e Vitória 20006).  

Para os dados das raízes os valores obtidos ficaram bem próximos, sendo que o T2 e o T3 

apresentaram maior e menor comprimento respectivamente. Considerando-se os órgãos da planta, as raízes 

são as menos estudadas, entendidas e as menos apreciadas, pelo fato de não poderem ser vistas e, ainda, pelas 

dificuldades para o seu estudo (HUGHES et al., 1992). São elas, contudo, que além de servirem como suporte 

da planta, atuam como a principal “boca”, absorvendo e translocando água e nutrientes, e também sintetizando 

carboidratos, por isto, devem receber especial atenção por parte dos pesquisadores.  ( SOUSA,LIMA,  E 

BARBOSA 2010. 

 

Quantidade de folhas, de grãos e de vagens por planta 
 

Os dados do número de vagens por planta e de grãos por planta, são mostrados na Tabela 2. Em 

geral, os dados mostram pouca variação entre os tratamentos de níveis crescentes de semeadura. Contudo, o 

segundo tratamento (dois grãos por cova no momento do plantio), foi o que apresentou os menores resultados. 

 
Tabela 2- Quantidade de folhas, grãos e vagens por planta do phaseolus vulgaris l. cultivado sob níveis 

crescentes de semeadura no semiárido Alagoano.  

QUANTIDADE DE FOLHAS QUANTIDADE DE GRÃOS QUANTIDADE DE VAGENS

TRATAMENTO TRATAMENTO TRATAMENTO

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

21,66 a 11,5 a 14,33 a 43,66 a 40,66 a 59,66 a 10,5 a 8,83 a 14,67 a

MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS

15,83                             53,40                       12,68     48,00                      35,48                    25,55       11,33                   27,77                     7,99        
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey.  

 
Para os dados de número de vagens por planta, não verificou-se diferença significativa entre os 

tratamentos  ao nível de 5 porcento de probabilidade. Quanto aos dados de número de grãos por planta, 

também não houve diferença significativa entre os tratamentos. A comparação das médias da quantidade de 

folhas por planta, realizada através do teste de Turkey, indicou que as variações entre os tratamentos foram 

pequenas. 

A alta temperatura do ar talvez seja o fator ambiental que exerça maior influência sobre a abscisão de 

flores e de vagens, o não-enchimento adequado de grãos, o vingamento e a retenção final de vagens no feijão, 

sendo também responsável pela redução do número de sementes por vagem e pela menor massa de sementes 

(PORTES, 1996; GONÇALVES et al., 1997; DIDONET & MADRIZ, 2002; DIDONET et al., 2002). Nos 

estádios de pré-floração (R5) e enchimento de vagens (R8), o feijão é mais afetado pela alta temperatura 

(SHONNARD & GEPTS, 1994). 

Em condições de cultivo sob temperatura do ar elevada, tem-se observado a diminuição do número 

de vagens por planta, do número de grãos por vagem e da massa de grãos, o que afeta negativamente a 

produtividade (AIDAR et al., 2002). No presente estudo, não houve diferença mínima significativa (P > 5%) 
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para o número de grãos por planta. Provavelmente, pelo fato de as plantas terem sido conduzidas em 

condições ótimas para água e nutrientes. 

A cultivar avaliada é da espécie Phaseolus vulgaris L. , da cultivar IAC Imperador que segundo 

JÚNIOR (2007) caracteriza-se pela presença de até oito sementes por vagem.  

Como não foi constatada a necessidade de realizar adubação, a prática foi dispensada. Respostas no 

desempenho agronômico do feijoeiro relacionadas à adubação nitrogenada têm sido distintas em todo o Brasil 

(Silveira et al., 2003; Soratto et al., 2004; Barbosa Filho et al., 2005; Meira et al., 2005; Crusciol et al., 2007; 

Calonego et al., 2010; Lopes et al., 2011) pois se tem observado, em relação ao estande, redução linear na 

população de plantas após a adição de doses crescentes de N (Rodrigues et al., 2002; Kikuti et al., 2005) 

enquanto, por outro lado, o número de vagens por plantas tem aumento linear com incremento de N aplicado 

e, para outros componentes de produção do feijoeiro, como número de grãos por vagem e massa de 100 grãos 

é observada a inexistência de efeito de doses de N (Soratto et al., 2004; Crusciol et al., 2007). 

 

Peso das vagens, raízes e folhas 
 
Na tabela 3 é possível notar que os tratamentos não diferiram entre si ao nível de 5% através do teste 

de Turkey. Seguindo o mesmo padrão encontrado nos demais componentes estruturais do feijão, é possível 

notar que os dados encontrados sofrem uma diminuição quando se dobra o número de plantas por hectare em 

relação.  

 

Tabela 3 – Peso das vagens, raízes e folhas por planta do phaseolus vulgaris l. cultivado sob níveis crescentes 

de semeadura no semiárido Alagoano.  

PESO DAS VAGENS PESO DA RAIZ PESO DAS FOLHAS

TRATAMENTO TRATAMENTO TRATAMENTO

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

0,0348 a 0,026 a 0,0385 a 2,405 a 1,55 a 2,05 a 0,0176 a 0,007 a 0,0128 a

MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS

0,03                       21,45                       12,58     2,00                        51,99                    1,56         0,012                   13,47                     3,96        
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey. 

 
Os pesos das vagens, raízes e folhas das plantas  não diferiram estatisticamente. Durante o 

experimento foram utilizados os níveis de irrigação indicados para a cultura. Karamanos et al. (1982), 

afirmam que a ocorrência de déficit hídrico durante a fase inicial de desenvolvimento da cultura promove uma 

diminuição do desenvolvimento e da superfície fotossintética, ocasionando, conseqüentemente, menor número 

de flores, de vagens por planta e de sementes por vagem mostrando redução da produção. Experimentos 

conduzido por Freire (1990) com feijão-vagem também encontrou níveis mais altos de  reduções na 

produtividade quando o déficit hídrico que foi utilizado no estádio de crescimento foi comparado ao déficit 

ocorrido na fase de frutificação. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Stone e Moreira (2001), com o experimento sobre 

resposta do feijoeiro ao nitrogênio em cobertura sob diferentes lâminas  de irrigação com a cultivar Aporé 

chegaram a conclusão que a resposta do número de vagens por planta e o número de grãos por vagem é maior, 

caso a planta sofra um estresse hídrico de pequena intensidade na fase vegetativa. Weaver et al. (1984) 

também observaram queda no número desses componentes de rendimento em condições de deficiência 

hídrica. Loureiro et al. (1990) verificaram que o rendimento de grãos e o número de vagens por planta do 

feijoeiro podem ser afetados pelo regime da irrigação. De acordo com Jordan (1983), o déficit hídrico pode 

afetar a utilização de carboidratos, por alterar basicamente, a eficiência com que os fotoassimilados são 

transformados para o desenvolvimento de novas partes na planta. 

Foi constatado que o peso das raízes é maior com uma menor densidade de plantio, sendo que o peso 

diminuiu com o dobro de plantas por hectare e voltou a crescer quando o número triplicou. Para Santos e 

Carlesso (1998), durante o desenvolvimento das plantas, a densidade e o comprimento de raízes aumentam até 

o início da floração das plantas, decrescendo em seguida, com diminuição na absorção de água, porém 

cultivares com crescimento indeterminado continuam a desenvolver seu sistema radicular após o 

florescimento, o que ajuda na resistência frente a um déficit hídrico.  

Em geral os componentes do feijoeiro estudados: peso das vagens, da raíz e das folhas seguem um 

padrão que, quando o número de plantas por hectare é o dobro do T1 ocorre uma diminuição nos pesos, 

entretanto, quando há um aumento no número de plantas por hectare, os resultados voltam a crescer. Embora 

em condições muito favoráveis as raízes do feijoeiro possam alcançar mais de um metro de profundidade, 

Inforzato e Miyasaka (1963) citam que a maior porcentagem das raízes encontra-se próxima à superfície do 

solo (mais de 95% das raízes até a profundidade de 20 cm), com profundidade máxima de 90 cm. Com o uso 

de irrigação, a distribuição parece se modificar, com 62% nos primeiros 10 cm e o restante até 70 cm de 
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profundidade (INFORZATO et al., 1964). Andrade e Ramalho (1995) relatam que, em geral, 75 a 87% das 

raízes encontram-se até a profundidade de 20 cm e também caracterizam o feijoeiro como uma espécie muito 

sensível à falta de água no solo. 

A tabela 4 expressa o peso diâmetro das vagens e o peso do caule, onde não foi obtido diferença 

mínima significativa (p < 0,05) através do teste de Turkey para os resultados encontrados.  

 
Tabela 4 – Peso das vagens, raízes e folhas por planta do phaseolus vulgaris l. cultivado sob níveis crescentes 

de semeadura no semiárido Alagoano.  

DIÂMETRO DAS VAGENS
PESO DO CAULE

TRATAMENTO TRATAMENTO

T1 T2 T3 T1 T2 T3

0,80 a 0,80 a 0,81 a 0,0105 a 0,007 a 0,011 a

MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS MÉDIA GERAL CV% Turkey DMS

0,80                       21,93                       0,26       0,0095                    34,96                    14,36  
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey. 

 
Durante toda a fase do experimento poucas vezes a temperatura foi maior que 30º C, não afetando os 

componentes da produção, pois segundo DIDONET (2002) temperaturas de 37/25 o C dia/noite interferem 

principalmente no número de grãos por vagem. Também na fase reprodutiva houve maior precipitação pluvial 

e quando necessário, fez-se uso de irrigação, o que favoreceu o desenvolvimento das cultivares de feijão. Sob 

estresse hídrico, o número de vagens por planta é o componente da produção mais afetado, havendo redução 

na produtividade de grãos (GUIMARÃES et al., 1996; GOMES et al.; 2000). 

 

CONCLUSÃO 

 
A cultivar IAC Imperador apresenta bons resultados no Semiárido Alagoano. Os componentes 

avaliados pouco diferiram entre os tratamentos, sendo que quando dobra-se o número de plantas por hectare 

ocorre uma diminuição nos resultados, que voltam a aumentar quando o número de sementes por hectare é o 

triplo do convencional.  
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RESUMO: A criação de ovinos no sertão alagoano é bem frequente e principalmente de ordem familiar, 

o que favorece o consumo dos produtos cárneos e consequentemente uma relação direta entre o consumidor 

e vendedor. O artigo objetivou-se avaliar o perfil do consumidor de carne ovina no médio sertão alagoano.  

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas, com 268 pessoas abordadas nos municípios de Maravilha 

e Santana do Ipanema, no período de maio a junho. Através da aplicação de questionários estruturados a 

fim de capturar o perfil socioeconômico e consumo da carne ovina. O questionário possui um total de 20 

perguntas. Os dados foram analisados e expressos em percentuais, utilizando o programa Microsoft Excel. 

Após a tabulação dos dados observou-se que 30%, 29 e 40% dos entrevistados de Santana do Ipanema e 

Maravilha respectivamente correspondiam à faixa etária de 21 a 25 anos, quanto ao gênero 56% e 70% 

eram do sexo masculino para os municípios de Santana do Ipanema e Maravilha respectivamente. O preço 

com maior frequência de desembolso dos entrevistados em 1kg de carne ovina no município de Santana do 

Ipanema foi de R$20,00 (24%) e R$18,00 (20%) e Maravilha o preço com maior frequência foi de R$17,00 

(22%). O principal local de aquisição da carne ovina é em frigorifico (36%) e feiras livres (32%) em 

Santana do Ipanema, contudo em Maravilha o principal fornecedor de carne ovina é os produtores com 

29% de frequência de aquisição dos entrevistados e 27% adquirem o produto em feiras livres. Evidenciou-

se que o principal fornecedor de carne ovina é o agricultor familiar, observou-se também que a carne ovina 

tem maior período de consumo em períodos festivos.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Produtos cárneos; consumo; cultura.  

 

Characterization of sheep meat consumption in the middle region of 

Alagoas 
 

ABSTRACT:  Sheep breeding in the Alagoan sertão is very frequent and mainly of family order, which 

favors the consumption of meat products and consequently a direct relationship between the consumer and 

seller. Aiming at these factors, the purpose of this study was to evaluate the profile of the sheep meat 

consumer in the middle region of Alagoas. The research was conducted through interviews, with 268 people 

approached in the municipalities of Maravilha and Santana do Ipanema, from May to June. Through the 

application of structured questionnaires in order to capture the socioeconomic profile and consumption of 

sheep meat. The questionnaire has a total of 20 questions. Data were analyzed and expressed in percentages 

using the Microsoft Excel program. After tabulation of the data, it was observed that 30% and 29.40% of 

Santana do Ipanema and Maravilha respondents respectively corresponded to the age group of 21 to 25 years, 

as for the gender 56% and 70% were male to the municipalities of Santana do Ipanema and Maravilha 

respectively. The price with the highest frequency of disbursement of the interviewees in 1kg of sheep meat in 

the municipality of Santana do Ipanema was R $ 20.00 (24%) and R $ 18.00 (20%) and Maravilha the price 

with the highest frequency was R $ 17 , 00 (22%). The main place of acquisition of sheep meat is in cold 

storage (36%) and free markets (32%) in Santana do Ipanema, however, in Maravilha the main supplier of 

sheep meat is the producers with 29% of interviewers' acquisition frequency and 27% buy the product in open 

markets. It was shown that the main supplier of sheep meat is the family farmer, it was also observed that 

sheep meat has a longer period of consumption in festive periods. 
 

KEYWORDS: Meat products; consumption; culture. 
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INTRODUÇÃO  

 
A espécie ovina é uma das mais difundidas no mundo, não sendo diferente no sertão alagoano, 

estando presente em muitas propriedades agropecuárias como fonte secundaria de renda, pois diversas vezes 

servem como válvula de escarpe para a bovinocultura leiteira, visto ter maior facilidade de comercialização 

quando comparada a uma vaca de grande porte e valor agregado maior quando da necessidade de capital. 

Além de ser uma espécie que apresenta uma alta adaptabilidade e rusticidade para conviverem com as 

características únicas da região semiárida de períodos irregulares de chuvas, com baixas precipitações, entorno 

de 600 mm anuais e elevada temperatura ambiente por longos períodos do ano de até 08 meses sem 

precipitação (Nascimento et al., 2010). Podendo ser aproveitadas dos mais diversos produtos tais como carne, 

pele e leite sendo este último pouco aproveitado, além de dejetos e subprodutos como a popular buchada, 

carne de sol e embutidos e demais produtos cárneos. 

Apesar de o Brasil apresentar um consumo per capita de 0,7kg por habitante por ano e continentes 

como o Europeu, Oceania e outro com o consumos de carne ovina de 18 a 20kg por habitante ano (Cabral et 

al, 2008), mesmo assim o mercado interno brasileiro é abastecido por países como Uruguai, Chile, Paraguai e 

Austrália (Perez, 2000). Que demostra só o grande potencial a ser atingido pela ovinocultura, para poder 

competir com grandes criações, seja bovinos, suínos ou aves. 

Visto a grande capacidade de crescimento da espécie ovina no cenário do sertão, em principal como 

fonte de proteína de origem animal para compor a dieta da população seja carente ou com poder aquisitivo 

maior, já que também não necessita de grandes áreas para criação e ter um aproveitamento quase que total do 

animal. Assim, proceder a uma avaliação do consumo de carne, poder de investimento e preferência da 

população perante seu consumo, para melhor realizar um planejamento e organização da cadeia produtiva 

local, permitindo que os envolvidos terem melhores condições de trabalharem suas criações, no que diz 

respeito a épocas de estação de monta, desmame, confinamento, controle econômico e zootécnico, assim 

como da comercialização de seus produtos.       

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o perfil do consumidor de carne ovina no sertão 

Alagoano. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com 200 pessoas abordadas em sua residência e meios 

virtuais, nos municípios de Maravilha e Santana do Ipanema, no período de maio a junho. Através da 

aplicação de questionários estruturados no qual continha informações sobre: uma parte para identificação 

sócio educacional como: idade, sexo e escolaridade. As demais questões eram relacionadas à pesquisa 

propriamente dita: renda familiar consome carne ovina, habito e frequência de consumo de carne ovina, onde 

adquiriu a carne, origem da carne, preço médio da carne. Além disso, foi solicitada aos entrevistados a 

classificação dos atributos (sabor, maciez, gordura, cor e aparência). 

Posteriormente os entrevistados tinha a opção de classificar a carne ovina como: carne magra, carne 

gorda, se preferia consumir a carne do animal macho ou fêmea, outra questão abordada foi conhecer o local de 

compra da carne (supermercado, feira livre, açougue, frigoríficos, produtores, membros da família e você 

criam). E quais os cortes de preferência (pernil, paleta, lombo, costela, pescoço, fraldinha, e não tem 

preferência) e quais miúdos consome (rins, coração, buchadas, língua, fígado e entre outros). 

Para estimar a quantidade de pessoas a serem entrevistados aplicou-se a metodologia de Barbetta et al., 

(2010), para realizar a validação do tamanho da amostra para atender os requisitos estatísticos propostos, 

seguindo a seguinte equação: 

Onde: 

 

 

 

 

n = amostra calculada 

N = população 

Z = variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p = verdadeira probabilidade do evento 

e = erro amostral 

O questionário foi adaptado de Mattar (1997), Perfazendo um total de 20 perguntas. Os dados foram 

analisados e expressos em percentuais, utilizando o programa Microsoft Excel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Após a tabulação dos dados observou-se que 30%, 29 e 40% dos entrevistados de Santana do 

Ipanema e Maravilha respectivamente correspondiam à faixa etária de 21 a 25 anos, quanto ao gênero 56% e 

70% eram do sexo masculino para os municípios de Santana do Ipanema e Maravilha respectivamente 

(Tabela 01).  

 A escolaridade dos entrevistados obteve maior frequência para ensino médio completo com 41%, 

seguido por ensino superior incompleto com 30% para o município Santana do Ipanema. No município de 

Maravilha ocorreu o inverso, 29% dos entrevistados possuíam ensino superior incompleto e 28% ensino 

médio completo (Tabela 01). O que evidência um aumento do nível de escolaridade da população, o que 

favorece acesso à informação e consequentemente a desconstrução de crendices empregadas e rotuladas em 

alguns produtos como a carne ovina e caprina. 

 

Tabela 01. Faixa etária gênero e nível de escolaridade da população de Santana do Ipanema e Maravilha. 

Faixa Etária 
Santana do Ipanema Maravilha 

Freq. Absoluta (N) Freq. Relativa (%) Freq. Absoluta (N) Freq. Relativa (%) 

15 a 20 anos 20 20,00 13 13,00 

21 a 25 anos 30 30,00 30 30,00 

26 a 30 anos 7 7,00 24 24,00 

31 a 35 anos 9 9,00 13 13,00 

36 a 40 anos 10 10,00 16 16,00 

41 a 45 anos 24 24,00 3 3,00 

46 a 50 anos 0 0,00 1 1,00 

Acima de 50 anos 0 0,00 0 0,00 

Gênero Freq. Absoluta (N) Freq. Relativa (%) Freq. Absoluta (N) Freq. Relativa (%) 

Masculino 56 56,00 70 70,00 

Feminino 44 44,00 30 30,00 

Escolaridade Freq. Absoluta (N) Freq. Relativa (%) Freq. Absoluta (N) Freq. Relativa (%) 

Não alfabetizado 0 0,00 0 0,00 

Alfabetizado 7 7,00 0 0,00 

Fundamental Completo 4 4,00 3 3,00 

Fundamental incompleto 7 7,00 7 7,00 

Médio Completo 41 41,00 28 28,00 

Médio Incompleto 8 8,00 10 10,00 

Superior Completo 3 3,00 3 23,00 

Superior Incompleto 30 30,00 29 29,00 

 

 A renda familiar dos entrevistados no município de Santana do Ipanema demonstrou que 64% 

possuem um salário mínimo e 9% menor que um salário, em Maravilha 25% relatou que possuem renda 

familiar inferior a um salário enquanto 43% dispõem de um salario mínimo (Tabela 02). Mazzuchetti e 

Batalha (2004) relatam que o consumo é amplamente influenciado mediante a renda, escolaridades, idade e 

gostoso do consumidor. 

 Quanto ao consumo de carne ovina, 53% dos entrevistados de Santana do Ipanema relataram 

consumir dificilmente, 28% consomem, com relação ao município de Maravilha 56% evidenciaram que 

consomem a carne e 37% não consome de forma alguma a produtos cárneos de origem ovina. Contudo a 

frequência do consumo da carne ovina a caracteriza como uma carne nobre onde a mesma é consumida em 

grande escala em ocasiões festivas 84% e 83,64% dos entrevistados dos municípios de Santana e Maravilha 

respectivamente relataram este tipo de consumo. Viana (2008) relata que o consumo da carne ovina possui 

uma limitação quando comparada aos demais produtos cárneos e o grande desafio da ovinocultura de corte é 

alcançar nichos de mercados em grandes centros mundiais o que acarretará em maior procura nas diversas 

classes sociais em países em desenvolvimento. Neto (2010) evidencia que no decorrer dos últimos anos este 

produto deixou de ser apreciado apenas no meio rural do Sul e Nordeste, conquistando consumidores nos 

centros urbanos, contudo o consumo per capita não tenha crescido mais evidencia uma ampla gama de 

oportunidades. 
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Tabela 02. Renda Familiar, consumo e frequência de consumo de carne ovina nos municípios de Santana do 

Ipanema e Maravilha. 

Renda Familiar  

Santana do Ipanema Maravilha 

Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Menor que um salário 9 9,00 25 25,00 

Um salário 64 64,00 43 43,00 

Dois salários 14 14,00 20 20,00 

Três Salários 8 8,00 9 9,00 

Maior que três salários 5 5,00 3 3,00 

Total 100 100 100 100 

Consume Carne Ovina 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Sim 28 28,00 56 56,00 

Não 19 19,00 37 37,00 

Dificilmente 53 53,00 7 7,00 

Total 100 100 100 100 

Frequência do Consumo 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Duas vezes na Semana 7 7,00 13 13,00 

Três vezes Na semana 7 7,00 0 0,00 

Diariamente 7 2,00 4 4,00 

Ocasiões Festivas 84 84,00 84 84,0 

Total 100 100 100 100 

 

 O principal local de aquisição da carne ovina é em frigorifico (36%) e feiras livres (32%) em Santana 

do Ipanema, contudo em Maravilha o principal fornecedor de carne ovina é os produtores com 29% de 

frequência de aquisição dos entrevistados e 27% adquirem o produto em feiras livres (Tabela 03). Fatores 

que limitam a acessibilidade do produto, preço e qualidade no ato da comercialização estão relacionados aos 

abates clandestinos que ocorre deslealmente com os frigoríficos, o que favorece uma falta de padronização 

do produto e irregularidades no fornecimento dos produtos e derivados cárneos o que possibilita uma 

redução ou restrição do consumo (CARVALHO 2003).  A origem do produto é de suma importância para 

favorecer um elo de confiança entre o consumidor e o vendedor o que propicia uma continuidade na 

aquisição do produto, para tanto apenas 39% dos entrevistados de Maravilha conhece origem do produto 

onde 32% tem origem da agricultura familiar local fator este que favorece e incentiva a criação de ovinos e 

aquece a economia local e 39% compram de seus familiares. Em Santana do Ipanema 46% adquirem o 

produto da agricultura familiar, o que evidência o principal fornecedor de carne ovina nesses dois municípios 

é a agricultura familiar. 

 

Tabela 03.  Principais locais de aquisição de carne ovina e sua origem nos municípios de Santana do 

Ipanema e Maravilha, Alagoas. 

Local de aquisição da carne 

Santana do Ipanema Maravilha 

Freq. Absoluta 
(N) 

Freq. Relativa 
(%) 

Freq. Absoluta 
(N) 

Freq. Relativa 
(%) 

Frigoríficos 36 36,00 27 27,00 

Supermercados 0 0,00 5 5,00 

Feiras Livres 32 32,00 15 15,00 

Produtores 8 8,00 29 29,00 

Membros da família 16 16,00 18 18,00 

Você cria 8 8,00 6 6,00 

Total 100 100 100 100 

Sabe a origem do produto 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
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Sim 52 52,00 39 39,00 

Não 48 48,00 61 61,00 

Total 100 100 100 100 

Origem do Produto 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Agricultor familiar 46 46,00 32 32,00 

Não sei 22 22,00 22 22,00 

Familiares 23 23,00 39 39,00 

Feirantes 9 9,00 0 0,00 

Abate clandestino 0 0,00  7 7,00 

Total 100 100 100 100 

 

 O preço com maior frequência de desembolso dos entrevistados em  1kg de carne ovina no município 

de Santana do Ipanema foi de R$20,00 (24%) e R$18,00 (20%) e Maravilha o preço com maior frequência 

foi de R$17,00 (22%) e os valores de R$ 15,00; R$ 20,00 e R$30,00 obtiveram frequências de aquisição de 

12% cada (Tabela 04). Neto (2007) relata em sua pesquisa que os valores de carré nas diferentes espécies 

mais consumidas são de R$ 12,90/kg carré de cordeiro, R$ 6,80/kg carré de suíno, R$ 8,60/kg T-bone, R$ 

4,20/kg peito de frango c/ osso. O que evidencia que o preço da carne ovina é relativamente mais alto quando 

comprada com as demais espécies.  

 O consumo mensal de 1 a 5 kg/mês de carne ovina possui 36% de frequência e 42% não soube 

responder no município de Santana do Ipanema. 38% da população de maravilha relatou que consome de 1 à 

5 kg mensal, enquanto 50% dos entrevistados não souberam relatar a média do consumo. 

 

Tabela 04. Preço médio do Kg da carne e consumo médio mensal da carne ovina da população de Santana 

do Ipanema e Maravilha, Alagoas. 

Preço Médio do Kg da carne (R$) 

Santana do Ipanema  Maravilha 

Freq. Absoluta 
(N) 

Freq. Relativa 
(%) 

Freq. Absoluta 
(N) 

Freq. Relativa 
(%) 

12 12 12,00 8 8,00 

15 8 8,00 12 12,00 

16 8 8,00 10 10,00 

17 16 16,00 22 22,00 

18 20 20,00 5 5,00 

20 24 24,00 12 12,00 

22 12 12,00 10 10,00 

30 0 0,00 12 12,00 

35 0 0,00 9 9,00 

Total 100 100 100 100 

Consumo de carne ovina mensal (Kg) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

1 a 5 kg 36 36,00 38  38,00 

6 a 10 kg 18 18,00 12  12,00 

Maior que 11 kg 4 4,00 0  0,00 

Não sei Responder 42 42,00 50 50,00  

Total 100 100 100 100 

 

 As avaliações mais usadas pela população de Santana do Ipanema e Maravilha foram todos os 

parâmetros (cor, cheiro, gordura e embalagem) com 75% e 72% respectivamente para os municípios, o que 

demonstra uma preocupação na aquisição do produto. Fatores que motivam a continuação da aquisição do 

produto é basicamente o sabor com 67% (Santana do Ipanema) e 57% (Maravilha) (Tabela 05).  Fatores 

econômicos (preço e renda) continuam sendo importantes para a tomada de decisão dos consumidores, mas 

perdem cada vez mais espaço para o não-econômico (efeito saúde, segurança alimentar, qualidade e 
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palatabilidade) (MAZZUCHETTI e BATALHA, 2004). Umas das partes mais consumidas pela população 

foram as vísceras dos ovinos com um consumo de 75% e 84% para os entrevistados de Santana do Ipanema e 

Maravilha respectivamente, dentre as vísceras mais consumidas o estomago (80% e 71%; Santana do 

Ipanema e Maravilha); Fígado (52% e 53%; Santana do Ipanema e Maravilha) e Rins (32% e 40%; Santana 

do Ipanema e Maravilha) (Tabela 05) vísceras essas que compõem os principais pratos típicos da região, 

como buchada e sarapatel. 
 

Tabela 05. Parâmetros de avaliação da carne, fatorem que motivam o consumo, e vísceras consumidas pela 

população de Santana do Ipanema e Maravilha, Alagoas. 

Parâmetros de avaliação da carne  

Santana do Ipanema Maravilha 

Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Cor 9 9,00 15 15,00 

Cheiro 10 10,00 8 8,00 

Gordura 6 6,00 3 3,00 

Embalagem 0 0,00 2 2,00 

Todos citados anteriormente 75 75,00 72 72,00 

Total 100 100 100 100 

Fatores que motivam o consumo de carne  
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Sabor 67 67,00 57 57,00 

Apenas variar cardápio 23 23,00 33 33,00 

Maciez 0 0,00 3 3,00 

Hábito 0 0,00 2 2,00 

Preocupação com a saúde 0 0,00 5 5,00 

Carne magra 10 10,00 0 0,00 

Total 100 100 100 100% 

Consome vísceras 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Sim 75 75,00 84 84,00 

Não 25 25,00 16 16,00 

Total 100 100 100 100 

Quais vísceras mais consomem* 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Rins 32 32,00 40 40,00 

Coração 24 24,00 24 24,00 

Pulmões 8 8,00 10 10,00 

Estomago 80 80,00 71 71,00 

Língua 12 12,00 24 24,00 

Fígado 52 52,00 53 53,00 

Baço 4 4,00 10 10,00 

 *nesta avaliação o entrevistado escolheria mais de uma opção 

 

 A carne fresca obteve uma maior preferencia no ato da compra com 87% e 84% respectivamente para 

Santana do Ipanema e Maravilha (Tabela 06), os entrevistados relataram que a carne in natura apresenta um 

sabor melhor quando comparada com as demais formas de comercialização. Quanto ao sexo do animal e a 

preferência pela carne observou-se que 46% (Santana do Ipanema) e 51% (Maravilha) preferem carne de 

animais macho e 27% (Santana do Ipanema) e 20% (Maravilha) de fêmeas.  
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Tabela 06. Preferência de aquisição da carne conforme seu estagio de conservação e sexo dos animais pela 

população de Santana do Ipanema e Maravilha, Alagoas. 

Preferência pela Carne 

Santana do Ipanema Maravilha 

Freq. Absoluta 

(N) 

Freq. Relativa 

(%) 

Freq. Absoluta 

(N) 

Freq. Relativa 

(%) 

Fresca 87 87,00 84 84,00 

Congelada 0 0,00 2 2,00 

Refrigerada 6 6,00 6 6,00 

Salgada 7 7,00 8 8,00 

Total 100 100 100 100 

Preferencia da carne quanto o sexo 
Freq. Absoluta 

(N) 

Freq. Relativa 

(%) 

Freq. Absoluta 

(N) 

Freq. Relativa 

(%) 

Macho 46 46,00 51 51,00 

Fêmea 27 27,00 20 20,00 

Castrados 20 20,00 27 27,00 

Outro 7 7,00 2 2,00 

Total 100 100 100 100 

  

A preferência também é denominada pelo teor de gordura na carcaça, onde 58% da população 

santanense tem preferência por carne gorda e 53% da população de maravilha preferem carne magra (Tabela 

07). Quanto a idade do animal (maturidade) 53% e 51% respectivamente para os municípios de Santana e 

Maravilha preferem carnes de animais adultos. Os cortes cárneos mais consumidos pela população foram a 

costela com 45% (Santana) e 41% (Maravilha) seguido do pernil com 7% e 17% para Santana e maravilha 

respectivamente.  

 

Tabela 07. Preferência pelo consumo de carne e cortes cárneos mais utilizados pela população de Santana do 

Ipanema e Maravilha, Alagoas. 

Preferência da Carne 

Santana do Ipanema Maravilha 

Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Magra 42 42,00 53 53,00 

Gorda 58 58,00 47 47,00 

Preferencia de consumo de carne quanto à idade 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Jovem 47 47,00 49 49,00 

Adulto 53 53,00 51 51,00 

Preferência por corte cárneos  
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

(N) 
Freq. Relativa 

(%) 

Pernil 7 7,00 17 17,00 

Lombo 6 6,00 6 6,00 

Costela 45 45,00 41 41,00 

Fraldinha 16 16,00 5 5,00 

Não tem preferência 26 26,00 31 31,00 

 

 

 

CONCLUSÃO  
 

 Constatou-se que o consumo de carne ovina é relativamente alto, com fornecedor principal o 

agricultor familiar.  O consumo de carne ovina tem é maior em períodos festivos e a procura do produto dar-se 

principalmente pelo diferencial do sabor. A maior procura pelo corte cárneo dá-se para a costela, e com 

índices altos de consumo de vísceras. 
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RESUMO: A Carne de peixe possui excelente valor nutricional. Entretanto, o consumo de pescado no 

Brasil é pequeno quando comparado ás carnes bovina, ovina e caprina. Objetivou-se com esta pesquisa avaliar 

o perfil de consumo e a percepção do consumidor quanto á qualidade da carne de peixe consumida no 

Município de Jaramataia. Para tal, foram realizadas 100 questionário 15 perguntas com intuito de obter ideias, 

opiniões e perspectiva atuais do consumo de carne de peixe utilizando dados gráficos elaborados com software 

Microsoft Excel submetidos exploratório descritiva. Mais da metade 62% dos entrevistados eram do sexo 

feminino seguido de 48% masculino, os resultados demostraram que 68% dos entrevistados consumem peixe 

Diariamente, e 32% consomem peixe pelo menos três vezes por semana. Na decisão de compra do pescado 

pelos consumidores, se observou que 70% fator que influencia na compra é o preço, 30% o sabor. E estudo 

demostrou que 82% consideram o peixe como a melhor fonte proteica. 

 

PALAVRAS-CHAVES:  carne de peixe, corte de consumo, Consumidores. 

 

Characterization of the consumption of fish in the municipal district of 

Jaramataia/Alagoas 
 

SUMMARY: The fish Meat to possess excellent nutritional value. However, the fish consumption 

in Brazil is small when compared ace meats bovine, ovina and bovid. This research had as objective 

evaluates the consumption profile and the consumer's perception as á quality of the fish meat 

consumed in the Municipal district of Jaramataia. For such, they were accomplished 100 

questionnaire 15 questions with intention of obtaining ideas, opinions and perspective current of the 

consumption of fish meat using graphic data elaborated with software Microsoft Excel submitted 

exploratory descriptive. More of the interviewees' half 62% they were female following by 48% 

masculine, the results demostraram that 68% of the interviewee consummate fish Daily, and 32% 

consume fish at least three times a week. In the decision of purchase of the fish for the consumers, it 

was observed that 70% factor that influences in the purchase is the price, 30% the flavor. And study 

demostrou that 82% consider the fish as the best source proteica. 
 

KEYWORDS: fish meat, consumption cut, Consuming. 

 

INTRODUÇÃO 
 

         O ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento define como pescados peixes, de água doce ou 

salgada e as algas utilizadas na alimentação humana. O comércio de pescado é atualmente um setor importante 

para economia mundial promovendo segurança alimentar e geração de renda. No Brasil o consumo per capita 

de pescado é de 9.8 kg, ainda abaixo dos 12 kg recomendado pela FAO. Lopes et al.  e Oliveira, destacam o 

potencial do país para a produção de pescado, destacando fatores como a disponibilidade hídrica, clima 

favorável, farta disponibilidade de mão de obra, demanda de mercado entre outros. 

          Dentro das dimensões gigantescas do Brasil, a região de Jaramataia (onde está inserida a área de estudo 

da pesquisa), pode ser um polo de produção de pescado regional. Lima et al. afirmam que a mesma, começa 

na cidade de Jaramataia, no estado de Alagoas. A pesca é uma fonte geradora de renda, e subsistência na 

região, no entanto, a mesma encontra-se em declínio, passando a piscicultura a categoria de uma importante 

atividade econômica na região. 

mailto:sammarafontes5@gmail.com
mailto:josecrigot@hotmail.com
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Objetivou-se com esta pesquisa identificar as principais características observadas no momento da 

compra, e principais cortes desejados pelos consumidores de carne de peixe residentes em Jaramataia- Al. 

 

METODOLOGIA  
 

 Esta pesquisa foi realizada na cidade de Jaramataia –AL, mais precisamente em feira livre. A cidade 

de Jaramataia é uma microrregião do estado brasileiro de alagoas pertencente á mesorregião sertão alagoano. 

Sua população foi estimada em 5.556 habitantes.  
O poder de concentração de Jaramataia que se constitui um centro urbano importante, com uma grande 

zona de influência a praticamente todo sertão alagoano. As relações de Jaramataia 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 de 2018, através da aplicação de questionários 

estruturados no qual continha informações sobre: principais cortes 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 15 perguntas. Os dados 

foram analisados e expressos em percentuais, utilizando o programa Microsoft Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a tabulação dos dados foi possível evidenciar que 38% dos entrevistados foi do sexo masculino e 

62% do sexo feminino (Tabela 01), com relação a faixa etária dos entrevistados constatou-se o maior 

percentual (28%) na categoria de 21-30 anos de idade (Tabela 01), e com 24% os indivíduos que se 

enquadravam no intervalo de 31 a 40 anos, conferindo assim pessoas de hábitos mais maduros e de opiniões 

formadas em relação aos parâmetros aqui avaliados. 

        A escolaridade da amostra analisada demonstrou que apenas 15% possuem o nível superior completo, 

seguindo de 15% da população que eram analfabetos, sendo que a maior escolaridade evidenciada neste 

estudo foi de 25% paras os graus de escolaridade de ensino médio completo, 20% ensino fundamental 

completo e 10% Alfabetizado. (Tabela 01). Em conformidade com uma análise realizada por Coelho et al., 

(2009) evidencia que o nível educacional apresenta-se como um ponto negativamente com a probabilidade de 

aquisição dos produtos da cesta alimentar pesquisada, especialmente para os produtos básicos. 
  

Tabela 1. Faixa etária, Gênero e escolaridade dos entrevistados em Jaramataia 2018. 

Faixa Etária    F.A.     F.R. % 

18 á 21 anos                                       10                             10,00 

21 á 30 anos                                                 28              28,00 

31 á 40 anos                                                24                     24,00 

41 á 50 anos                                                8                     8,00 

Acima de 50 anos                                        0               0,00  

Gênero     F.A.     F.R. % 

Masculino                                                      38                    38,00 

Feminino                                                        62                                        62,00 

Escolaridade    F.A.    F.R. % 

Não alfabetizado                  15                                      15,00 

Alfabetizado                                 10                                         10,00 

Fundamental Completo                              20                          20,00 

Médio Completo                                     25                              25,00 

Superior Completo                               15                                15,00 

Pós   graduação                                    0                                      0,00                                                                                       

F.A. – Frequência Absoluta, F.R. % - Frequência Relativa em porcentagem 

 

A renda familiar pode ser um fator que influencia na aquisição de pescados, principalmente em relação 

a cortes nobres ou cortes sofisticados. A maior expressividade encontrada no estudo foi de 45% dos 

entrevistados 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 
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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 o peixe 

reduziu, o mesmo o associou ao declínio do nível de renda no Brasil desde 1998. 

Observou-se no que 35% dos consumidores consomem carne de peixe duas vezes por semana, 25% 3 

vezes por semana, 15% diariamente, 15% periodicamente e  10% mensalmente (Tabela 02). Estes resultados 

demostram que cerca de 85% dos entrevistados consomem peixe pelo menos uma vez por semana, refletindo o 

grande potencial observado neste estudo que existe para o consumo de carne de peixes no município de 

Jaramataia, possivelmente pela existência do açude no município e a produção de Tilapia (Tilapia nilótica L.)  

 

Tabela 2. Rendar Familiar, Consumo, frequência de consumo de peixe dos entrevistados no municipio de 

Jaramataia, 2018. 

Renda Familiar                                                            F. A.                       F. R. % 

Um Sálario                                                                   45            45,00 

Dois Sálarios                                                                30                               30,00 

Três Sálarios                                                                15                                15,00 

Mais que três salários                                                    2                                  10,00 

Frequência do Consumo de pescado                      F.A.                    F.R. % 

Diariamente                                                                15                                 15,00 

Periodicamente                                                           15                                      15,00 

Duas Vezes por semana                                              35                                      35,00 

Três Vezes por semana                                               25                                       25,00  

Mensalmente                                                              10                                       10,00 

FA – Frequência Absoluta; FR % - Frequência Relativa em porcentagem 

 

Observou-se que do pescado que é adquirido pelo consumidor, tem origem  39% em feira livre , 1% 

frigorifico, 5% supermercado, 55% membros da família, 1% outros, (Tabela 03), o que denota a grande 

possibilidade de aquisição naquele município. 

O corte mais consumido evidenciado foi o corte em postas 32%, (Tabela 03), fator este que pode estar 

relacionado pela facilidade de encontrar este corte nos pontos de comercialização ou pela facilidade do 

preparo do alimento no domicilio. O outro corte de maior consumo foi o filé, 18% da população consomem 

este tipo de corte, 1% isca e 1% supreme. 

 

Tabela 3. Os principais locais de aquisição de pescado e preferência de corte no município de Jaramataia  

Local de equisição do pescado                        F.A.                    F.R. % 

Feira Livre                                       39                               39,00           

Frigorífico                                                           1                                   1,00 

Supermercado                                            5                                  5,00                                                      

Membros da      55                                55,00 

Outros                                                                   0                                  0,00  

Preferência por cortes                                           F.A.                    F.R. % 

Filé                                                                            18                  18,00 

Postas                                                                  32                       32,00   

Iscas                                                                    1                          1,00 

Supreme                                                                1                         1,00 

Não tem Preferência                                        42             42,00 

Os métodos de decisão avaliados no momento da compra do alimento demonstrou que 58% relataram que 

selecionam o alimento a partir do preço, 32%  pelo sabor e 18% pelo fácil acesso (Tabela 4). 

 

       Quanto aos parâmetros avaliados em relação a quantidade em kg comprados para o consumo semanal, 

obteve-se que 42% consomem 1a 2 quilos, 48% outros.  A preferência em relação ao consumo de alimentos é 

um fator individual, está relacionada a padrões de consumo, condição socioeconômica, estado de saúde, por 

grupos, comunidades, etc., podem apresentar preferência similares, sendo norteadores da preferência por 

determinados produtos, dessa maneira suas necessidades podem ser atendidas com maior facilidade (Tabela 

04 ). 
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Tabela 4. Fatores que influenciam a compra da carne com mais frequência e quantidade em quilos de pescado 

que costuma comprar semanalmente para o consumo em Jaramataia, 2018.   

Fatores que motivam o consumo                            F.A.                    F.R. % 

Sabor                                                              32                               32,00 

Preço                                                                         58                               58,00 

Fácil Acesso                                                      18                                18,00 

Consumo de pescado em Kg                                   F.A.                    F.R. % 

De um a dois quilos                                    42                                   42,00 

Outros                                                                  48                                   48,00 

Não sei responder                                              10                                   10,00 

  

          As espécies mais consumidas foram  tilapia 40%, Tambaqui com 18% da preferência,  fator este que 

pode estar relacionado pela facilidade de encontrar esta espécie nos pontos de comercialização, xira 15%, 

curvina 15% e 8% sardinha, 5% bacalhau, 1% merluza, 1% salmão e 1% pescada. Este resultado está 

relacionado com a cultura popular e também  relacionadas aos locais de comercialização (Tabela 05). 

A execução desta pesquisa permitiu conhecer e avaliar o perfil dos 

consumidores quanto ao consumo do pescado, uma vez que o comportamento dos consumidores é refletida no 

momento de avaliar os níveis de importância da carne do peixe, no município de Jaramataia. 

A posta e o filé são cortes  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 

preço do produto, em seguida 32% observam o sabor, 18 % fácil acesso. 

 

Tabela 5. Espécies de pescado mais consumidas em Jaramataia, 2018. 

Espécie mais consumida                                          F.A.                    F.R. % 

Tilapia                                                              40                                     40,00 

Xira                                                                            15                                      15,00 

Tambaqui                                                           18                                      18,00 

Curvina                                                                 15                                       15,00 

Sardinha                                                               5                                         5,00 

Bacalhau                                                            5                                         5,00 

Merluza                                                                1                                          1,00 

Pescada                                                              1                                          1,00 

 

O Consumo de Tilápia no municipio de Jaramataia tem uma preferencia por esta sendo produzido no 

próprio municipio em um Açude do DNOCS, sendo a cidade situada no semiárido alagoano, esta fonte de 

alimentos e de renda tem um impacto muito positivo na economia local e regional. 

 

CONCLUSÃO  

 

Constatou-se que o consumo do pescado em Jaramataia é relativamente alta, o consumo é incentivado 

pela presença de criatórios no município, facilitando a oferta constante do produto, os consumidores são 

exigentes e conhecem as diferenças peixe saudável mas na hora da compra a decisão vem através do preço e 

sabor.  Há uma maior demanda do produto quando a oferta é constante e de fácil acesso. O pescado é um 

alimento de fácil acesso em Jaramataia o que demonstra bons índices de consumo semenal, sendo o consumo 

percapta 1 a 2 kg por semana, ou seja entre 4 e 8 kg mensais, tendo um consumo entre 44 e 90 kg anuais. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

1. BELO, M.A.A., MORAES, J.R.E., SOARES, V.E., MARITNS, M.L., BRUM, C.D., MORAES, F.R. 

Vitamin C and endogenous cortisol in foreign-body inflammatory response in pacus. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira,v.47, p.1015-1021, 2012. 

 

2. BELO, M. A. A. , MORAES, J. E. R. , PILARSKI, F. Kinects of chronic inflammation in Nile tilapia 

supplemented with essential fatty acids n-3 and n-6. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.48, p.313-

319, 2013. Rhadia quelen). Revista Brasileira de Engenharia de Pesca, v.3, n.2, p.63-79, 2008. 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

95 

3. COSTA, T. V.; SILVA, R.R.S.; SOUZA, J.L.; BATALHA, O.S.; HOSHIBA, M.A. Aspectos de 

consumo e comércio de pescado em Parintins/AM. Boletim do Instituto Pesca, v.39, n.1, p. 63 – 75, 

2013.   

 

4. GONÇALVES, A.A.; CEZARINI, R. Agregando valor ao pescado de água doce:defumação de filés 

de jundia (SAKABE, R. , MORAES, F. R. , 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

96 

Comparação da qualidade físico-química do leite bovino de vacas 
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RESUMO: A bovinocultura é uma das principais atividades desenvolvidas no Brasil, sendo importante 

fonte de renda para produtores de todas as regiões e dos mais variados tamanhos de propriedade. No semiárido 

Alagoano não é diferente, a atividade é uma importante fonte de renda para os agricultores que integram a 

atividade com outras, que muitas vezes caracteriza-se por ser desenvolvida por pequenos agricultores com 

baixa instrução e um longo período de desenvolvimento da atividade. Objetivou-se com esse trabalho avaliar a 

qualidade físico-química do leite produzido por vacas holandesas e girolando criadas em Santana do Ipanema, 

cidade localizada no sertão alagoano. Foram avaliadas 80 amostras de 20 animais, totalizando 4 amostras por 

animal e 10 animais de cada grupo genético. Os dados expressos mostram que os teores de gordura, extrato 

seco desengordurado e densidade estão abaixo dos padrões da Instrução Normativa 51 e RIISPOA. Os animais 

da raça Holandesa conseguiram expressar melhores resultados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bovinocultura; Bromatologia; Sertão.  

 

ABSTRACT: Bovine farming is one of the main activities in Brazil, being an important source of income 

for producers of all regions and of the most varied property sizes. No semi-housing Alagoano is no different, it 

is a great source of income for the farmers that integrate an activity with others, which are often characterized 

by being developed by small farmers with little education and a long period of development of the activity. 

The objective of the clinical work was the physical-chemical quality of the milk produced by Dutch and 

rotating cows in Santana do Ipanema, located in the Alagoan sertão. Eighty samples of 20 animals were 

evaluated, totalizing 4 samples per animal and 10 animals of each genetic group. The expressed data show that 

the water, dry extract and geometry contents are below the standards of Normative Instruction 51 and 

RIISPOA. The animals of the Dutch breed obtained results in the results. 
 

KEYWORDS: Bovine farming ;Bromatology; Sertão. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O leite pode ser considerado o mais nobre dos produtos de origem animal, notadamente pelo grande 

valor nutricional para pessoas de todas as faixa etária, bem como seus derivados que, igualmente, são 

considerados alimentos de elevado valor nutritivo, e fonte de renda para os diferentes segmentos da cadeia 

produtiva do leite (Ribeiro 2008). 

A maioria dos produtores brasileiros – cerca de 66,6% – alcançam uma produção de até 50 L de leite 

por dia, equivalentes a 30,2% da produção nacional; os demais 34,4% possuem um produção acima de 50 L 

por dia, representando 69,8% do total (Bitencourt et al., 2000). 

O leite possui uma composição média (Tabela 1) que pode variar em função do tipo de espécie, raça, 

manejo nutricional, época do ano, enfermidades e período de lactação do animal (Silva et al 1997). 

Neste sentido, as análises físico-químicas tem como principal objetivo  avaliar o valor alimentar ou 

rendimento industrial e ainda detectar possíveis desvios nos padrões impostos pelas normativas. Com esse 

objetivo, a aplicação conjunta de treinamentos, conscientização e capacitação dos produtores, desde o manejo 

adotado no momento da ordenha até a influência da qualidade da água na produção, torna-se essencial para 

alcançar a melhoria da qualidade do leite no país, buscando, inclusive, ao seu destaque no mercado 

internacional (Mendonça, 2001) Adicionalmente, o controle de qualidade também se faz necessário, colocar a 

vírgula pois permite estabelecer um critério de pagamento ao produtor (Teixeira 1998). 
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Tabela 1. Composição centesimal média do leite de vaca. 

CONSTITUINTE TEOR % (m/m)  

Água 87,3 

Gordura 3,9 

Proteínas 3,25 

Lactose 4,6 

Minerais 0,65 

Sólidos Totais 12,7 

Sólidos não gordurosos 8,8 

 

A qualidade do leite é determinada pelo sabor, inocuidade, integridade e valor nutritivo. De acordo 

com Wolter (1997), a qualidade é um termo amplo que abrange a segurança sanitária e o valor nutricional. Por 

isso, a maioria dos países onde a cadeia produtiva está bem estruturada baseia a remuneração do leite em sua 

composição química e microbiológica. 

O Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do leite, que está sendo implantado no país pela 

Instrução Normativa no 51 – IN51 (BRASIL, 2002), teve início no Sul, Sudeste e Centro Oeste a partir de 

2005 e no Norte e Nordeste a partir 2007. A IN 51 determina, dentre outros aspectos, parâmetros físico-

químicos e microbiológicos para o leite cru. Entretanto, o leite produzido em diversas regiões do país ainda 

não atende os padrões determinados. Entre as principais causas dessa situação, estão as errôneas condições de 

higiene de ordenha, procedimentos inadequados de limpeza de utensílios e equipamentos, e problemas ligados 

ao armazenamento do leite cru refrigerado e o seu transporte (NERO et al., 2008). 

De acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite Cru Refrigerado da IN 51 

(BRASIL, 2002), já aplicadas desde junho de 2005, o leite cru refrigerado deverá atender a CCS e as 

condições físico-químicos de: gordura, densidade relativa, acidez titulável, extrato seco desengordurado, 

índice crioscópico e proteína. Segundo Mattos e Pedroso (2005), os valores exigidos pela IN 51 são os 

mínimos admissíveis para progresso da matéria-prima. À medida que os laticínios passarem a gratificar o 

produtor pelos atributos os valores exigidos pela legislação serão gradativamente alterados para melhorar a 

qualidade do leite. 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a qualidade  físico-química de forma comparativa de amostras 

de leite cru coletadas de vacas holandesas e girolando, através das análises laboratoriais de teor de proteína, 

gordura, lactose, densidade, água adicionada e índice crioscópico, e sólidos totais e não gordurosos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Oitenta amostras foram analisadas, as amostras foram do leite de vacas Girolando e Holandesas de 

um proprietário de Santana do Ipanema, Alagoas. A cidade  está distante 209 km da capital de Maceió e 

possui clima semiárido. Foram coletados amostras de 20 animais. Foram coletados quatro amostras por 

animal, sendo estas o primeiro, segundo, terceiro e último jato de cada animal.  

Os animais foram divididos em quatro grupos: 

Grupo1- Animais da raça Girolando que não receberam nenhum tipo de limpeza antes da ordenha  

Grupo 2- Animais da raça Holandesa não receberam nenhum tipo de limpeza antes da ordenha  

Grupo 3 – Animais da raça Girolando que receberam lavagem com água antes da ordenha  

Grupo 4 – Animais da raça Holandesas que receberam lavagem com água antes da ordenha. 

As amostras foram transportadas imediatamente até o laboratório de análise de alimentos do Polo 

Tecnológico Agroalimentar de Batalha – Alagoas,  onde foram armazenadas em geladeira por no máximo uma 

hora até o início das análises. As análises foram determinadas por método rápido utilizando o aparelho 

EKOMILK M ®, conforme recomendação do fabricante. 

Os animais são mantidos em pastejo em piquetes com vegetação nativa, recebem alimentação a base 

de silagem de milho, recebem concentrado de farelo de milho, farelo de soja, caroço de algodão e volumo a 

base de silagem de milho, O proprietário fornece também sal mineral. O concentrado é servido no momento 

da ordenha e volumoso após a ordenha onde os animais recebem o volumoso até saciar seu apetite. A água 

oferecida aos animais é proveniente da torneira e uma barragem da propriedade, esta não recebe nenhum tipo 

de tratamento antes de ser consumida. Os dados foram tabulados no Excel foram submetidos ao teste Turkey a 

nível de 5% através do programa estatístico SISVAR.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram analisadas 40 amostras de cada grupamento genético, na média geral dos animais Girolando 

foi possível notar que os dados de extrato seco desengordurado e densidade  estavam fora dos requisitos 

recomendados pela Instrução Normativa 51 e que segundo a normativa RIISPOA os  dados de gordura, 

densidade,  e extrato seco desengordurado estavam fora dos padrões da normativa. A tabela com todos os 

resultados físicos e químicos dos animais Girolando pode ser analisado na tabela 2.  

 Segundo a Instrução Normativa 51, o leite deve apresentar os seguintes requisitos para manter seu 

padrão de normalidade: teor de gordura mínimo de 3%, acidez ente 14 e 18°D, densidade a 15°C entre 1,028 a 

1,034, extrato seco desengordurado mínimo de 8,4%, a proteína mínima 2,9%, e índice crioscópio máximo - 

0,530ºH.  

 

Tabela 2 –  Médias da composição do leite produzido por vacas Girolando no sertão alagoano 

Variáveis   CV(%) DMS 

Proteína (%) 3,27 7,33 0,48 

Gordura (%) 2,36 131.35 5.81 

Densidade kg/m3 30,87 13,82 9,36 

Extrato Seco Desengordurado (%) 8,3 6,96 1,26 

Índice de crioscópio –0,515 6,12 6,66 

Água Adicionada 2,76 123,62 10,39 

 
Como observado na tabela 2 não houve diferença mínima significativa (p < 0,05) para as variáveis 

analisadas pelo aparelho EKOMILK M ®. 

Soares et al. (2003) verificaram que, das 169 amostras de leite cru analisadas, 19,1% para acidez, 

14,28% para densidade, 8,5% para o EST e 16,4% para o ESD, estavam em desacordo com o estabelecido 

pela legislação. Tais resultados diferem dos obtidoss no presente estudo, nos quais  os parâmetros gordura, 

densidade,  e extrato seco desengordurado estavam foras dos padrões . Carlos et al. (2004) analisaram 43 

amostras de leite pasteurizado tipo C quanto às características físico-químicas e verificaram que algumas 

amostras apresentavam-se em desacordo com o padrão estabelecido para o EST e ESD, assemelhando-se aos 

obtidos no presente estudo. 

Souza et al. (2003) observaram que de 30 amostras estudadas de leite cru e pasteurizado, o EST foi o 

parâmetro que apresentou o maior percentual de amostras em desacordo com o padrão, totalizando 46,6% para 

o leite cru e 63,3% para o leite pasteurizado. No prente estudo o dado de maior impacto analisado é o teor de 

gordura, que ficou abaixo da normativa e tem forte impacto econômico na bovinocultura.  

Silva (2001) e Bizari (2002) analisaram amostras de leite cru (matéria-prima) e UAT e verificaram 

que todas estavam de acordo com o estabelecido pela legislação brasileira. Tais resultados diferenciam-se dos 

encontrados no presente estudo, cujos valores verificados foram inferiores para densidade, EST e ESD. 

Souza; Brito e Faria (2006) ao avaliar a qualidade do leite de rebanhos bovinos na região sudeste nos 

Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo de julho de 2005 a junho de 2006 os teores de 

gordura encontrados foram de 3,83%, também inferior ao presente estudo, porém em ambos pode-se observar 

grande variação na concentração de gordura, elevado coeficiente de variação. Foi observado que essas 

variações sofreram efeito significativo do rebanho, dos meses e do ano, afirmando que tal variação de acordo 

com os meses poderia estar associada ao período de lactação dos animais e as mudanças no manejo nutricional  

em função da qualidade e disponibilidade de pastagem de acordo com a época do ano. Este último não teria 

efeito representativo no presente trabalho em função do menor período avaliado e do manejo nutricional 

similar entre as propriedades, reforçando a fase da lactação e a composição racial do rebanho como principais 

causas para a variação. 

A proteína sofreu alterações numericamente menores que a gordura, o que pode ser constado pelo 

baixo coeficiente de variação apresentado, tal condição é compatível com as afirmações de Looper (2014), de 

que as variações desta são mais discretas, e dificilmente maiores do que 0,2% (figura 2).  

O valor médio de proteínas do leite foi de 2,36%, menor que o encontrado por Souza; Brito e Faria 

(2006) e próximos aos 3,2% reportados por Deresz (2001) trabalhando com vacas mestiças (Holandês x Zebu) 

em pastejo rotacionado com suplementação de concentrado. 

A tabela 3 expressa os dados do grupo genético holandês, onde é possível notar que segundo os dados 

encontrados para gordura estão abaixo dos parâmetros da requisitos estabelecidos para leite cru, segundo o 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do leite cru refrigerado. 
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Tabela 3 –  Médias da composição do leite produzido por vacas Holandesas no sertão alagoano 

Variáveis   CV(%) DMS 

Proteína (%) 3,38 5,55 0,45 

Gordura (%) 1,63 113,76 4,48 

Densidade kg/m3 31,45 14,04 10,65 

Extrato Seco Desengordurado (%) 8,53 6,55 1,34 

Ponto  Crioscopico – 0,528 7,6 8,92 

Água Adicionada 2,03 210,96 10,36 

 
Vale ressaltar que os animais são criados em clima semiárido, e que por serem animais de alta 

produção os fatores ambientais interferem no perfil do leite que produzem. Nos meses mais quentes, o estresse 

calórico estaria influenciando negativamente os índices produtivos e reprodutivos (WEST, 2003), conforme 

observado no trabalho de Pires et al. (2002), os quais verificaram que durante o verão, vacas de alta produção, 

quando submetidas à temperatura ambiente e umidade relativa do ar elevadas, reduziram a taxa de concepção 

em consequência das alterações fisiológicas comumente observadas durante o processo de estresse calórico. 

Os animais utilizados no presente trabalhos estavam nos mais diversos períodos de lactação, onde 

segundo diversos estudos também pode afetar a qualidade do leite produzido. Em trabalhos conduzido em  

Minas Gerais, Glória et al. (2006)  com vacas mestiças Holandês-Gir, encontram as maiores produções para 

lactações iniciadas no final do período chuvoso (novembro a abril). Esses autores justificaram esse efeito pelo 

manejo alimentar adotado para o período da seca na região (suplementação com concentrado e silagem), que 

estaria beneficiando esses animais, com maior acúmulo de produção de leite na primeira metade da lactação 

do que vacas que parem no período das águas, além de os últimos meses da lactação desses animais 

coincidirem com o início da estação chuvosa, quando há disponibilidade de pastagens de melhor qualidade. 

 

CONCLUSÃO 

 
Os animais da raça Holandesa conseguiram expressar melhores resultados em suas produções, e 

mesmo apresentando alguns parâmetros abaixo das normativas vigentes no país é possível observar que 

apresentam bons resultados para a composição do leite, em especial para gordura e proteína.   
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RESUMO: A serapilheira é uma das principais fontes de nutrientes para o solo, pois a manutenção dos 

ecossistemas florestais ocorre através do processo de ciclagem dos nutrientes que estão presentes no material 

foliar. A pesquisa teve como objetivo avaliar a taxa de decomposição de Byrsonima gardneriana, 

correlacionando com as condições edafoclimáticas e composição química. Para avaliação da taxa de 

decomposição utilizou-se folhas acondicionadas em litter bags distribuídos na superfície do solo durante o 

período de abril/2012 a fevereiro/2013. Mensalmente foram coletados os litter bags e realizado triagem, 

limpeza e pesagem do material para quantificação do material remanescente. Mensalmente também foram 

mensurados a precipitação pluviométrica, contéudo de água e temperatura do solo. O material foliar foi 

transportado para laboratório e feitas as determinações dos teores de Nitrogênio, Carbono, Lignina, Celulose, 

Hemicelulose e as relações C:N e N:Lig. Diante dos resultados concluiu-se que as folhas de B. gardneriana 

apresentam altos teores de lignina, celulose, hemicelulose e alta relação C:N demonstrando a resistência desse 

material para se decompor; e que a maior velocidade de decomposição ocorre no período chuvoso. 
 

PALAVRAS-CHAVE: caatinga, ciclagem de nutrientes, espécie nativa. 

 

Chemical composition and leaf decomposition rate 

 of Byrsonima gardneriana A. Juss 
 

ABSTRACT: The litter is one of the main sources of soil nutrients, because the maintenance of forest 

ecosystems occurs through the process of nutrients cycling that are present in leaf material. The aim of this 

research was to evaluate the decomposition rate of Byrsonima gardneriana, correlating with soil and climatic 

conditions and chemical composition. For decomposition rate evaluation, litter bags distributed on the soil 

surface were utilized during the period from April/2012 to February/2013. Litter bags were collected monthly, 

and sorting, cleaning and weighing of the material were carried out to quantify the remaining material. 

Rainfall, water content and soil temperature were also measured monthly. The leaf material was transported to 

the laboratory and it was made the determinations of Nitrogen, Carbon, Lignin, Cellulose, Hemicellulose 

levels and C: N and N:lig relations. Considering the results, it was concluded that leaves of B. gardneriana 

present high levels of lignin, cellulose, hemicellulose and high C: N ratio, demonstrating the resistance of this 

material to decompose; and that highest rate of decomposition occurs in the rainy season. 

 

KEYWORDS: caatinga, nutrient cycle, native species  

 

INTRODUÇÃO 

 
A produção de serapilheira e a decomposição dos resíduos orgânicos através da transferência de 

nutrientes ao solo são fundamentais para manutenção da ciclagem de nutrientes (SCHUMACHER et al., 

2004). 

O processo de decomposição e a velocidade com que o material orgânico é decomposto dependerá da 

influência de alguns fatores como umidade do solo, temperatura, qualidade do material e natureza dos agentes 

decompositores (CIANCIARUSO et al., 2006). 

A literatura ressalta que a composição do material influencia diretamente no processo de 

decomposição, apontando as concentrações de carbono e de nitrogênio, a relação C:N, o conteúdo de lignina, 

mailto:mayarandrade@hotmail.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

102 

a relação lignina:N, o conteúdo de polifenóis e a relação polifenóis:N (SOUTO et al., 2009). Segundo 

Koukoura et al. (2003), variações interespecíficas da qualidade da serapilheira, como vistas em espécies de 

plantas em ambientes Semiáridos podem promover diferenças nas taxas de decomposição do material.  

De acordo com Brandt (2009) a composição química do material e a precipitação influenciam 

diretamente a decomposição do material e a disponibilidade de água é um dos fatores determinantes no 

controle da taxa de decomposição em ambientes de terras secas (FRASER e HOCKIN, 2013). 

Estudos relacionados com a produção e decomposição de serapilheira demonstram sua importância na 

ciclagem de nutrientes (CALDEIRA et al., 2008) e na recuperação de ambientes degradados (MACHADO et 

al., 2008). 

De acordo com Ferreira (2011) o processo de ciclagem de nutrientes em ecossistemas naturais é uma 

das principais formas de fornecimento de subsídios para o entendimento das relações existentes em 

determinado local, de forma que através do conhecimento da deposição, acúmulo e decomposição da 

serapilheira favorece a definição de estratégias para o manejo sustentável dos ecossistemas. Costa et al. (2010) 

mencionam a necessidade de estudos sobre a estrutura e funcionamento de ecossistemas florestais sobretudo a 

decomposição da serapilheira que é importante para se compreender o funcionamento desses ecossistemas. 

Dessa forma, conhecer o processo decomposição de serapilheira em ambientes de Caatinga permite 

compreender melhor nesse ecossistema, a ciclagem de nutrientes e a sua sustentabilidade. Nesse contexto, a 

pesquisa teve como objetivo avaliar a taxa de decomposição de Byrsonima gardneriana, correlacionando com 

as condições edafoclimáticas e sua composição química.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A pesquisa foi conduzida em área experimental localizadas no município de Olho D’Água do Casado, 

Estado de Alagoas, Mesorregião do Sertão e Microrregião Alagoana do Sertão do São Francisco. Cujo clima é 

classificado como BSh - Tropical Semiárido, com precipitação média de 545,6 mm/ano com período chuvoso 

de novembro-abril (UFCG, 2018). 

Os solos de predominância são os Neossolos Litólico, constituído por fragmentos pedregosos e 

Neossolos Flúvicos, derivados de ambientes com sedimentação aluvial (EMBRAPA, 2013). A vegetação é 

composta por Caatinga Hipoxerófila com trechos de Floresta Caducifólia e compreendem várias associações 

entre mata seca e campos, caracterizados por perderem suas folhas durante o período de estiagem (CONTI e 

FURLAN, 2009; ANDRADE et al., 2006).  

Para avaliação da composição química e velocidade de decomposição foliar do murici (Byrsonima 

gardneriana A. Juss) folhas maduras e sadias de diferentes matrizes foram coletadas manualmente em área de 

vegetação natural e levadas ao laboratório para lavagem em água corrente e secagem em estufa de circulação 

forçada a ± 65 °C por 72 horas.  

 Após secagem amostras compostas foram separadas para análises da composição química foliar 

quanto aos teores de lignina, celulose, hemicelulose, Carbono, Nitrogênio, Fósforo e Potássio seguindo a 

metodologia de Tedesco et al. (1995).  

Para determinação da velocidade de decomposição pesou-se 15g de folhas secas, as quais foram 

introduzidas em sacolas de náilon (litter bags) medindo 20 cm x 20 cm, confeccionadas com tela de náilon de 

malha de 1,0 mm x 4,0 mm e distribuídas (100 sacolas) em campo de ocorrência natural da espécie.  

Mensalmente foram coletadas 10 sacolas para avaliação, durante o período de abril de 2012 a feveiro 

de 2013. A cada coleta foram realizados procedimentos de limpeza do material e realizada a secagem do 

mesmo para posterior quantificação da massa residual determinada em balança analítica com precisão de 0,01 

g, estimando-se, a velocidade de decomposição (g/mês) desse material em relação ao peso inicial. 

Para monitoramento da precipitação pluvial, foram instalados próximo a área experimental 

pluviômetro, modelo Ville de Paris, para leitura da precipitação pluvial a cada evento de chuva e posterior 

cálculo do volume precipitado no mês. O conteúdo de água do solo, foi determinado através da coleta de solo 

próximo as sacolas na profundidade de 0-10 cm, as quais foram acondicionadas em latas de alumínio 

utilizando o método gravimétrico, conforme metodologia EMBRAPA (1997). A temperatura do solo foi 

estimada na profundidade de 0-15 cm, com auxílio de termômetro digital de solo, modelo espeto. Todas as 

determinações foram efetuadas bimestralmente, durante a instalação das armadilhas nas áreas. 

Para o cálculo do percentual de material remanescente foi utilizada a equação: % Remanescente = (MF/ 

MI) x 100, onde % Remanescente = percentual remanescente, MF = massa final e MI = massa inicial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A velocidade de decomposição foliar ocorreu de forma gradativa nos primeiros meses, em virtude da 

alta variabilidade das chuvas. A distribuição das chuvas durante o período experimental foi sazonal, com 
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precipitação total de 163,7 mm, valor este inferior à média anual que é de 545,6 mm, como registros de 

eventos de chuva em apenas seis meses e de baixa intensidade.  

A taxa de decomposição foi mais intensa nos três primeiros meses com perda de (9,67 %) da massa 

inicial (Figura 1). Esse fato é atribuído a ocorrência de chuva nesse período (abril a agosto) o que favoreceu o 

aumento no conteúdo de água no solo, reduzindo os valores de temperatura do solo, proporcionando condições 

satisfatórias para ativar a atividade dos organismos decompositores, acelerando a velocidade de decomposição 

do material, como observado o mês de julho com valor de 90,22% do material remanescente. De acordo com 

Holanda et al. (2015), a precipitação pluvial é um dos principais fatores que influenciam a atividade dos 

organismos edáficos, que são responsáveis pelo processo de decomposição da serapilheira. 

Santos (2012) estudando a decomposição de folhas de Catingueira em diferentes áreas de pastejo 

caprino observou decomposição mais rápida do material nos três primeiros meses, atribuindo esse fato ao 

consumo inicial do material mais lábil, assim como o conjunto de temperatura e umidade típica da região 

Semiárida. 

 
Figura 1. Percentual do material remanescente (%) em função da precipitação pluvial 

(mm) em Olho D´Água do Casado, durante o período experimental. 

 

Estudos realizados em ambientes de caatinga enfatizam esse mesmo comportamento com maior 

intensidade de perda de fitomassa no período chuvoso (SANTOS, 2012; ALVES, 2012, ALMEIDA, 2010). 

De acordo Souto et al. (2013) a maior taxa de decomposição da serapilheira ocorre no período chuvoso, 

devido nesse período a serapilheira apresentar maior concentração de componentes que foram facilmente 

lixiviados, como os extrativos e substâncias mais simples como açúcares, que são facilmente metabolizados 

pelos microrganismos. 

Após 10 meses de instalação do experimento, verificou-se que o tempo não foi suficiente para o 

processo, constatando que apenas 20,96 % das folhas de murici foram descompostas. Configurando a esse 

material resistência a decomposição.  

Ao analisar a composição química do material, verificou-se a presença de alguns constituintes que 

influenciam de forma direta processo de decomposição com apresentando na tabela 1. Elevados teores de 

lignina, hemicelulose e relação C:N e Lig:N conferem a esse material resistência a decomposição, tornando 

esse processo mais lento. 
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Tabela 1. Concentração de nitrogênio, carbono, lignina, celulose e hemicelulose em g kg-1 de matéria seca e 

relação C:N e Lignina:N para folhas de murici (Byrsonima gardneriana) 

Componentes Composição química foliar 

  g kg-1 

Nitrogênio (N) 13,59 

Carbono (C) 473,1 

Lignina 113,9 

Celulose 232,1 

Hemicelulose 132,4 

Relação C:N 34,78 

Relação Lignina:N 8,37 

 

A relação C:N encontrada nas folhas de murici foi maior que 30 o que demonstra que esse material 

apresenta maior resistência, necessitando de maior tempo para se decompor. Esse resultado é superior aos 

verificados em outras espécies da Caatinga como Pau-mocó (23,47%), Velame (29,93%), Mofumbo (13,51%), 

Marmeleiro (19,02%) e Faveleira (23,06%) (ALVES, 2012). 

Segundo Selle (2007) os organismos edáficos deixam de decompor a serapilheira quando o material 

foliar é caracterizado por uma relação C/N elevada, onde estes buscam outras fontes de nitrogênio para 

consumo que estão disponíveis para a planta. 

Segundo Holanda (2012), uma relação C:N entre 20/1 e 30/1 é considerada adequada para as atividades 

microbianas, de modo que não há mobilização nem mineralização significativa no início do processo. Em 

estudo realizado em áreas de Caatinga com diferentes lotações de caprino, Santos (2012) observou que logo 

após os eventos de chuva ocorreu aumento da decomposição da serapilheira ocasionado, pelo aumento da 

umidade no solo, que aliado as altas temperaturas, característica do período seco, favorece a decomposição 

mais rápida do material. 

 

CONCLUSÕES 

 
As folhas de Byrsonima gardneriana apresentam altos teores de lignina, celulose, hemicelulose e alta 

relação C:N demonstrando a resistência desse material para se decompor; 

A maior velocidade de decomposição das folhas de Byrsonima gardneriana, ocorreu no período 

chuvoso. 
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RESUMO: A grande maioria dos filtros biológicos já foram desenvolvidos, onde a maioria é formado com 

base  no mesmo processo, que consiste na mineralização de compostos orgânicos e desnitrificação através de 

atividades de certas bactérias que vivem livres na agua ou fixadas no biofiltro, Dessa forma, objetivou-se com 

esse trabalho a montagem de um sistema de recirculação fechado utilizando o sistema over flower, verificando 

assim sua eficiência de acordo com o oxigênio dissolvido no desenvolvimento de Alevinos de Tilápias. Para 

montagem do sistema de recirculação foram distribuídas 12 caixas d’água de polietileno, com capacidade de 

1000L cada, num ambiente coberto. Distanciamento entre caixas de 40cm e corredor com 70cm, 

respectivamente. Para a entrada e saída da água no sistema se construío conexões com cano de PVC de 20mm 

(abastecimento) e de 50mm (escoamento). Como representado no gráfico (1), os alevinos de tilápias 

apresentaram um valor médio entre 5-6 ml/g por litro, o nível recomendado de oxigênio dissolvido em 

produção de tilápias é acima de 4mg/l, porém, a capacidade de suportar baixas concentrações de oxigênio 

parece ser uma qualidade de todas as espécies de tilápias, podendo inclusivo sobreviver em níveis tão baixos 

quanto 1mg/litro o que para outras espécies pode ser prejudicial. O sistema de recirculação pode constituir 

uma importante alternativa no processo de engorda e crescimento de alevinos de Tilápias, sendo um meio de 

circulação adequado para as exigências dos mesmos. O sistema foi eficiente, pois foram formados os micro-

organismos no bióiltro mantendo a qualidade da água. 

 

PALAVRAS CHAVE: Oxigênio, Biófiltro, Aquicultura. 

 

Construction of water recircurlation system for tilapia young cultivation, 

with over flower system 

 
ABSTRACT: The great majority of biological filters have already been developed, where most are formed 

based on the same process, which consists of the mineralization of organic compounds and denitrification 

through the activities of certain bacteria that live free in the water or fixed in the biofilter. , the purpose of this 

work was to set up a closed recirculation system using the overflower system, thus verifying its efficiency 

according to the oxygen dissolved in the development of Tilapia Alevins. For the installation of the 

recirculation system, 12 polyethylene water tanks with a capacity of 1000L each were distributed in a covered 

environment. Distancing between boxes of 40cm and corridor with 70cm, respectively. For the water inlet and 

outlet in the system, connections were made with PVC pipe of 20mm (supply) and 50mm (flow). As shown in 

graph (1), tilapia fingerlings had a mean value between 5-6 ml / g per liter, the recommended level of 

dissolved oxygen in tilapia production is above 4mg / l, but the ability to withstand losses Oxygen 

concentrations appear to be a quality of all tilapia species, and may even survive at levels as low as 1mg / liter, 

which for other species can be harmful. The recirculation system can be an important alternative in the process 

of fattening and growth of Tilapia fingerlings, being a suitable means of circulation for the requirements of the 

same ones. The system was efficient, because the microorganisms were formed in the biofilter maintaining the 

quality of the water. 

 
KEYWORDS: Oxygen, Biofilter, Aquaculture. 
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INTRODUÇÃO 
 

A aquicultura é a atividade agropecuária que mais cresce no Brasil e no Mundo, consequentemente 

resulta na oportunidade de novos empregos no mercado. Desta forma, tornasse imprescindível que as 

empresas que atuam no ramo conheçam as particularidades do comercio varejista e atacadista dos produtos 

aquícolas. As grandes e pequenas empresas que trabalham no setor aquícola estão envolvidos em um mercado 

restrito devido a impossibilidade de associação de valor e o baixo volume de produção dificultarem a 

comercialização e a inclusão direta ao próprio consumidor (SEBRAE, 2015). 

Existem alguns fatores que são imprescindíveis para o monitoramento de um sistema de piscicultura 

onde chamamos de fatores de qualidade existindo diversas metodologias para que sejam monitorados, a razão 

na qual o monitoramento da água é utilizado se dá não apenas pela influência no crescimento dos peixes mais 

também pela sobrevivência dos mesmos. A causa que podem levar a má qualidade da agua se dá devido à 

eliminação de substancias na água e respiração, contudo a sobra da ração acumulada também influência 

diretamente nos fatores de qualidade, se ofertado uma grande quantidade de ração aos peixes, 

consequentemente haverá poluição da agua (SILVA, et al.;).  

Ao falar sobre qualidade da agua na aquicultura é imprescindível que se conheca as características 

físicas, químicas e biológicas da agua, pois é através da agua que os peixes podem realizar suas funções 

indispensáveis para sua sobrevivência como respirar, se alimentar, reproduzir e excretar suas substancias. para 

que os organismos aquáticos possam apresentem uma produção economicamente viável se faz necessário o 

controle diário dos tanques de produção, destacando entre os parâmetros de qualidade os parâmetros fisicos, 

químicos e biológicos ( Alves, 2001). 

Os parâmetros físicos são divididos em Temperatura e transparência como cor, Turbidez e sólidos, os 

parâmetros químicos são, oxigênio dissolvido, PH, Amônia e salinidade, já os parâmetros Biológicos são 

coliformes e algas, esses parâmetros estão intimamente relacionados ao bom desenvolvimento desses animais  

meio aquático ( Ferreira et al., 2005). 

O Oxigênio é utilizado para que a energia contida nos alimentos possa liberar-se e ser aproveitada para 

as funções vitais. Existem animais que, quando ocorre uma diminuição de Oxigênio, conseguem acelerar o 

ritmo respiratório, compensando assim a falta deste elemento. Mas os peixes, de um modo geral, não possuem 

a capacidade de regular a respiração em função do Oxigênio presente na água. Por isso, quando a quantidade 

de Oxigênio Dissolvido na água diminui, os peixes não conseguem compensar esta diminuição, ficando 

prejudicados e, consequentemente, debilitados. 

Comparando-se com os sistemas de cultivo de peixe em viveiro, os sistemas de recirculação estabelece 

um menor custo em relação ao gasto de agua por quilo de peixe produzido reduzindo cerca de 90 % de agua, o 

sistema de recirculação também proporcionam a quase total não emissão de fluentes reduzindo 

consequentemente a colisão ambiental. O uso deste tipo de sistema esta de acordo com conceitos de uma 

aquicultura ambientalmente adequada (BLACHETON, 2000). 

A grande maioria dos filtros biológicos já foram desenvolvidos, onde a maioria é formado com base no 

mesmo processo, que consiste na mineralização de compostos orgânicos e desnitrificação através de 

atividades de certas bactérias que vivem livres na agua ou fixadas no biofiltro, resultando com que uma das 

principais funções do filtro seja a oxidação da amônia para nitrito, através da Nitrossomonas e então nitrito, 

através da Nitrobacter ( LOBÃO, 1999). 

Dentro os problemas enfrentados em um sistema de recirculação de agua o principal é a remoção dos 

resíduos que ficam acumulados na água. Esse tipo de situação deve ser evitado pois, esses resíduos podem 

entupir o bifiltro reduzindo a quantidade de oxigênio dissolvido na água e consequentemente não oferecendo 

oxigênio para as bactérias nitrificantes, além de reduzir o fluxo de água. Os sólidos podem se removidos 

através de sedimentação, por concentrar centrífugo ou por filtração mecânica. Uma vez retraídos estes 

resíduos, deverão ter um destino adequado e conveniente (BRAZ FILHO, 2000).  

Os peixes ajustam sua temperatura corporal de acordo com a temperatura ambiente. Sendo que cada 

espécie possui sua exigência de acordo com sua necessidade, e pela qual melhor se adapta e se desenvolve, 

sendo essa temperatura chamada de ótima. As temperaturas acima ou abaixo da exigência exigida pela espécie 

pode influência de forma a reduzir o crescimento ou até mesmo em caso de temperaturas extremas causarem a 

mortalidade (LEIRA, et al). 

O oxigênio dissolvido é um dos fatores chaves para a vida aquática, e como geralmente se encontra 

com baixa solubilidade na água, é frequente um fator limitante para esse tipo de vida (LOURENÇO et 

al.1999). 

Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho a montagem de um sistema de recirculação fechado 

utilizando o sistema overflower, verificando assim sua eficiência de acordo com o oxigênio dissolvido no 

desenvolvimento de Alevinos de Tilápias. 
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METODOLOGIA 
 

Área da montagem do sistema 

A construção do sistema recirculação de água foi realizada no Laboratório de Aquicultura do Polo 

tecnológico agroalimentar de Arapiraca, Universidade Estadual de Alagoas, entre os meses de julho e agosto 

do ano de 2017. 

 

Materiais utilizados 

Caixas D`água de 1000 L, canos de PVC, tela plástica, soprador (bomba), brita, tijolos, areia grossa, 

material hidráulico (joelho, válvulas, mangueiras, reduções e outros). 

 

Procedimento de montagem  

Para montagem do sistema de recirculação foram distribuídas 12 caixas d’água de polietileno, com 

capacidade de 1000L cada, num ambiente coberto. Distanciamento entre caixas de 40cm e corredor com 

70cm, respectivamente. Para a entrada e saída da água no sistema se construío conexões com cano de PVC de 

20mm (abastecimento) e de 50mm (escoamento).  

O enchimento de cada caixa se deu por auxílio de uma torneira de jardim acoplada ao cano de 

abastecimento da água. E o retorno da água ao biofiltro ocorreu através do sistema “over flower”, o qual 

consiste numa conexão dentro de cada caixa d’água, em que, a água do fundo (com maiores impurezas) 

retorna para o sistema de escoamento. Através de um joelho móvel acoplado à caixa foi encaixado (sem colar) 

um cano de PVC de 50mm e altura de 50cm. Dentro deste, se colou outro cano de 70mm e altura de 55cm, o 

qual era responsável pela captação da água do fundo da caixa, conforme pode ser visualizado na Figura 1A e 

B.O sistema over flower consistia também em  retirar o excesso de matéria orgânica acumulada no funda 

caixa    

Na área externa ao galpão foi montado o filtro biológico/biofiltro, dentro de uma caixa de polietileno 

(1000L), a qual foi enterrada diretamente no solo, numa profundidade de 1m e 30 cm, de modo a haver altura 

em relação às caixas do sistema, figura 1C.  

Para elaboração das camadas filtrantes, cada material foi lavado separadamente com água corrente e 

deixado de molho por 24h em água sanitária, na concentração de três litros para cada 1000L de água. Após o 

período de molho os materiais foram lavados e as britas e areia comportadas dentro de sacos de pano, de 

forma separada e distribuidos uniformente. A primeira camada do limite inferior da caixa foi composta por 

tijolos, em seguida os de materiais filtrantes: pedaços de madeira, brita nº 0, areia grossa, tela sobrite e manta 

de fibra de algodão. 

No centro da caixa do biofiltro foi encaixado um cano de 200mm, altura 2m, com pequenos furos da 

base até a metade do cano. Dentro havia uma bomba submersa (potência de 450w), a qual realizava a captação 

da água filtrada que retornava ao sistema de recirculação. A bomba estava conectada diretamente ao cano de 

abastecimento de 20mm. 

A cada dois dias se fazia necessário o processo de sinfonamento de todas as caixas, esse processo 

consiste na remoção de resíduos de fezes e raçoes que eram ofertadas para a não ocorrência de interferência na 

aferição do oxigênio em cada caixa. Quando necessário se fazia a renovação de 50% da agua. 

 

 

 
Figura 1: (A) sistema hidráulico de recirculação da parte superior e do limite inferior dos aquários; (B) 

aquários montados na parte interna do galpão; (C) filtro biológico-biofltro montado na parte externa do 

galpão. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Análise dos parâmetros de água 

Os indicadores de qualidade de água: pH, oxigêneo e temperatura foram monitorados diariamente, 

em dois horários (9h30min e 15h00), por meio de sonda multiparamétrica da marca Instrusul, modelo AKSO 

AK87, a uma profundidade de aproximadamente 20cm abaixo da lâmina d’água. 

Os dados foram registrados em planilha e feito a plotagem dos gráficos com base nos dados da 

pesquisa, por meio do programa Excel-Microsoft®2010. 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

 
Gráfico 1. Distribuição de oxigênio dissolvido no tratamento controle em alevinos de tilapias. 

 

 
 

 
Gráfico 2. Distribuição de oxigênio dissolvido no tratamento T2 em alevinos de tilapias. 

 

 
 

O Oxigênio é utilizado para que a energia contida nos alimentos possa liberar-se e ser aproveitada 

para as funções vitais. Existem animais que, quando ocorre uma diminuição de Oxigênio, conseguem acelerar 

o ritmo respiratório, compensando assim a falta deste elemento. Mas os peixes, de um modo geral, não 
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possuem a capacidade de regular a respiração em função do Oxigênio presente na água. Por isso, quando a 

quantidade de Oxigênio Dissolvido na água diminui, os peixes não conseguem compensar esta diminuição, 

ficando prejudicados e, consequentemente, debilitados (RODRIGUES, 1995). 

Como representado no gráfico (1), os alevinos de tilápias apresentaram um valor médio entre 5-6 

ml/g por litro, segundo Perreira e Silva (2012), o nível recomendado de oxigênio dissolvido em produção de 

tilápias é acima de 4mg/l, porém, a capacidade de suportar baixas concentrações de oxigênio parece ser uma 

qualidade de todas as espécies de tilápias, podendo inclusive sobreviver em níveis tão baixos quanto 1mg/litro 

o que para outras espécies pode ser prejudicial, de acordo com Polli et al (2004), a concentração de 0,1mg/litro 

tem sido considerada como letal para O. niloticus e O. mossambicus. Em experimento realizado com  tilápias 

em aquários por Ferreira et al (2015), observaram que o oxigênio dissolvido na agua se manteve durante todo 

o experimento entre 1,2mg/L e 1,1mg/L, dessa forma, os animais não sofreram com a hipóxia da água, 

evitando-se assim que o consumo de oxigênio por esses animais fosse decorrente da condição de estresse 

gerada pela falta de oxigênio. 

A temperatura se manteve em uma temperatura confortável para as condições de sobrevivência da 

espécie assim também como o PH estava próximo à sua neutralidade. O sistema possibilitou um gasto hídrico 

reduzido se comparado com outros sistemas de recirculação fechado. 

De acordo com gráfico (2), o tratamento (T2), não mostra resultados com valores que se diferenciem 

do tratamento controle, isso mostra que o sistema mostrou eficiência com um sistema de recirculação que se 

manteve constante. 

Segundo Corso (2010). O sistema de recirculação possibilita a economia hídrica, pois a única água 

nova que entra no sistema é a quantidade necessária para repor a água que se perde durante os processos de 

tratamento e por evaporação. Além disso, trata- se de sistema mais seguro devido à diminuição ou a ausência 

de liberação de efluentes. Dessa forma, recirculação é um sistema economicamente viável e ecologicamente 

correto, tornando- o uma opção viável a produção aquícola. 

Ainda segundo Corso (2010), as razoes para iniciar a reutilização da água decorem da falta de água, 

controle da poluição, riscos á saúde e prováveis ganhos econômicos, onde quando se é feita a recirculação de 

água nos meios de cultivo, o oxigênio frequentemente é o principal fator limitante dos parâmetros da água. No 

entanto, as concentrações de oxigênio podem ser facilmente restauradas com utilização de aeração ou 

oxigenação (EDING et al.,2006). 

 

CONCLUSÕES 

 
O sistema de recirculação pode constituir uma importante alternativa no processo de engorda e 

crescimento de alevinos de Tilápias, sendo um meio de circulação adequado para as exigências dos mesmos. 

O sistema foi eficiente, pois foram formados os micro-organismos no bióiltro mantendo a qualidade da água, 

sendo confirmado através dos parâmetros físico- químicos analisados como oxigênio, PH e temperatura se 

mantendo dentro das necessidades dos peixes confirmando assim a efetivação e a qualidade do sistema. Logo 

após a estabilização do sistema com o biófiltro e a recirculação de água, a mortalidade cessou confirmando 

que o uso do biófiltro tornou-se eficiente sendo que os peixes que vinheram a morrer no início se deram 

devido a razões adaptativas do meio. 
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RESUMO: O papel do cooperativismo no fortalecimento da tradição da caprinocultura no Semiárido alagoano, 

bem como no revigoramento dos espaços rurais. O mesmo desenvolvido na Cooperativa de Mulheres da Agricultura 

Familiar do Sertão Alagoano LTDA (Natu Capri), em Maravilha, Alagoas, onde elas promovem o crescimento 

artesanal com sabonete de leite de cabra. Interligado com desenvolvimento territorial, a temática pressupõe o grau 

apropriado aos problemas concretos que necessitam de espaço e ação em que permanecem as relações sociais, 

econômicas, políticas e institucionais. Com viés na agroindústria familiar e caprinocultura as quais provém de uma 

atividade de produção, do agronegócio ou cadeias agroindustriais. Foi utilizado o método de pesquisa de 

investigação qualitativa – o estudo de caso. A coleta de dados foi feita através de roteiro de entrevistas 

semiestruturado, observação com 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 espaços 

rurais, que tem um convivo diário com a rotina da roça. As cooperadas desenvolvem atividades domésticas e na 

agricultura. Os produtos são comercializados porta-a-porta, em feiras e eventos de empreendedores e redes sociais. É 

bastante conhecido no comércio e cidades adjacentes. A Natu Capri contribui para o desenvolvimento e conhecimento da 

cidade de forma que hoje é referência para a região. Diante do estudo considera-se que a Natu Capri tem uma 

representatividade relevante para o fortalecimento da caprinocultura, sobretudo da agricultura familiar na região Semiárida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços rurais, cooperativa, agroindústria familiar. 
 

ABSTRACT: The role of cooperativism in strengthening the tradition of goat breeding in the semi-arid region of 

Alagoas, as well as in the reinvigoration of rural areas. The same one developed in the Cooperative of Women of the 

Family Agriculture of Sertão Alagoano LTDA (Natu Capri), in Maravilha, Alagoas, where they promote the 

artisanal growth with soap of goat's milk. Connected with territorial development, the theme presupposes the 

appropriate degree to the concrete problems that need space and action in which the social, economic, political and 

institutional relations remain. With bias in the family agroindustry and caprinocultura which comes from a 

production activity, agribusiness or agroindustrial chains. We used the qualitative research research method - the 

case study. Data collection was done through semi-structured interview script, observation with digital recording 

through photos and recording. Afterwards, the data were tabulated and analyzed. It is a group of women with 

originalities coming from rural areas, who have a daily life with the farm routine. Cooperatives are engaged in 

domestic and agricultural activities. The products are marketed door-to-door, in fairs and events of entrepreneurs 

and social networks. It is quite known in the commerce and adjacent cities. Natu Capri contributes to the 

development and knowledge of the city in a way that today is a reference for the region. Before the study Natu Capri 

is considered a relevant representative for the strengthening of goat breeding, especially of family farming in the 

semi-arid region. 

 

KEYWORDS: Rural spaces, cooperative, family agroindustry. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Diante das recentes preocupações relacionadas à agroindústria de produção familiar surge um interesse de 

estudos e pesquisas voltados para compreender a inserção dessas agroindústrias nos mercados e a forma de 

organização dos produtores. Nesse debate o cooperativismo surge como proposta para viabilizar a geração de 

oportunidades para a organização da produção familiar via agroindústrias. 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 às desigualdades dos 

processos sociais que refletem as diferenças e as especificidades de cada realidade (LIMA, 2012). 
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Pires et al (2009) menciona também a importância do cooperativismo no meio rural, sobretudo para a 

agricultura familiar. Ao tratar da questão de desenvolvimento territorial. Vale ressaltar que as cooperativas no meio 

rural buscam promover caminhos para uma apropriação maior de renda gerada pelo produtor, estimulando as 

economias locais e sua permanência no meio rural. Ao tratar da questão de desenvolvimento territorial Schneider 

(2009) ressalva que a cultura do passado permanece presente na cabeça dos pesquisadores e críticos, mas raros são 

aqueles que desconhecem sua crescente limitação para lidar com diversas modificações que a sociedade 

contemporânea apresenta. Em relação aos argumentos do autor vale ressaltar que há uma diversidade técnica 

existente no meio rural, seja econômico, social e cultural, bem como os aspectos que estabelecem os espaços e 

tempo e compõem uma realidade característica de cada lugar, seja a partir de valores e crenças.  

Tem por finalidade mostrar o papel do cooperativismo no fortalecimento da tradição da caprinocultura no 

Semiárido alagoano, bem como no revigoramento dos espaços rurais, tal perspectiva contribui para o 

desenvolvimento territorial da região. Contudo, espera-se que este trabalho norteie outros estudos em 

cooperativismo no âmbito de desenvolvimento territorial. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O presente trabalho inicialmente foi coletar informações do perfil das cooperadas através de uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório. A coleta de dados foi feita através de entrevistas com roteiro semiestruturado, 

posteriormente analisados. A amostra foi composta por nove mulheres da cooperativa no período de fevereiro a 

junho de 2017. Também foi entrevistada a gestora, uma fornecedora de leite, devido ao período de estiagem houve 

uma queda da produção de leite, e ainda foi realizada entrevista com técnico do APL. 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 não fazem mais parte da cooperativa. 

A partir das entrevistas foi realizada a tabulação dos dados como também registro por meio digital através de 

fotos. Vale salientar que apenas os nomes das cooperadas citados são fictícios, com intuito de preservar as 

identidades das mesmas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
              

A cooperativa Natu Capri localizada no município de Maravilha a distância de Maceió 3 h 20 

min (234,9 km) via BR-316 de Alagoas, com clima quente, Semiárido e bioma Caatinga. O município faz parte do 

Sertão alagoano e integra a Microrregião Geográfica de Santana do Ipanema. Limita-se ao Norte com Ouro Branco, ao Sul 

com Poço das Trincheiras, a Leste com o estado de Pernambuco e a Oeste com Canapi. 

Diante da falta de oportunidades surgiu a ideia de um grupo de mulheres domésticas e agricultoras formarem uma 

associação, onde encontrassem uma saída para mudar a perspectiva de vida promovendo o desenvolvimento do comércio 

artesanal e contribuindo para traçar uma nova história. Teve início no ano de 2006 a associação para fabricação de sabonetes 

artesanais de leite de cabra, a Natu Capri. E suas principais atuações ou participação para o desenvolvimento da atividade 

através da cooperativa no Sertão Semiárido. A cooperativa é denominada Natu Capri, tem como objetivo principal, gerar 

renda e novas oportunidades para mulheres do Sertão. A pesquisa foi realizada com nove mulheres, atualmente 

apenas cinco estão participando ativamente das atividades. Sendo que quatro dos noves estão se desligando da 

cooperativa por motivos particulares, e por conta de outros trabalhos que dificultava conciliar com as atividades da 

cooperativa, bem como problemas de saúde, entre outros.São mulheres que residem na cidade desde que nasceram 

apresentando faixas etárias bastante distintas sendo que 33%das mulheres têm de 31 a 39 anos, 45% tem em média 

42 a 43 anos, sendo que 22% têm de 52 a 53 anos. Apesar disso o nível de escolaridade é bem diversificado, 20% 

das mulheres têm ensino fundamental, 60% delas ensino médio e apenas 20% das demais têm ensino Superior. A 

escolaridade pode ser observada como um fator de desenvolvimento, pois algumas delas mencionam que despertou 

o interesse com estudos a partir da cooperativa. As mulheres são todas agriculturas e domésticas mesmo depois do 

trabalho da cooperativa elas ainda realizam outras atividades.  

O processo de produção inicia a partir da chegada do leite na cooperativa. Atualmente o leite é fornecido 

por uma cooperada, antes era comprado dos produtores da região e de cidades circunvizinhas. Inicialmente o passo a 

passo para o início da produção: limpeza do ambiente esterilização dos utensílios prepara a receita, ao sair do fogo 

coloca nas formas, onde fica por algumas horas para posteriormente deformar, retira-se o excesso com apoio de uma 

tesoura para assim plastificar e rotulagem. Os sabonetes são artesanais à base do leite de cabra ricos e vitaminas, 

hidratantes e aromáticos são hidratantes, que possuem propriedades rejuvenescedoras e calmantes. Entre os produtos 

estão o sabonete, hidratante, sabonete sólidos e líquidos, além de kits e buchas vegetais. As essências utilizadas para 

fabricação de sabonetes e hidratantes são: aroeira (Schinus terebinthifolius) aveia (Avena Sativa), mel, babosa (Aloe 

arborescens), camomila (Matricaria chamomilla), canela (Cinnamomum verum), capim- limão (Cymbopogon 

citratus), erva-doce (Pimpinella anisum), juá (Ziziphus Joazeiro), maracujá (Passiflora edulis) e morango (Fragaria 

vesca). A comercialização e finanças é uma dos principais gargalos e a busca pelo selo da ANVISA, que 

permanecem ainda hoje. Elas relatam que com o selo elas aumentariam suas vendas proporcionando abertura de 

mercados e, assim, aumentando seus ganhos. Apesar dessas dificuldades elas permanecem na caminhada. A 

comercialização é realizada porta a porta, em feiras em cidades vizinhas, na capital alagoana (Maceió) e em eventos. 
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Os produtos são bastante conhecidos no comércio local e cidades adjacentes. (Santana do Ipanema, Dois Riachos, 

Ouro Branco, Poço das Trincheiras, Piranhas, na capital Maceió) e, também, em outros estados como São Paulo e 

Rio Grande do Sul. A entrega é realizada via correios ou domicílio quando é um lugar próximo. A venda é por 

unidade, caixa ou cestas que ficam a critério do cliente. 

Os sabonetes apresentam formatos de animais históricos da região tais como tigre-dente-de-sabre 

(Pantheratigris), tartaruga (Cheloniidae), bicho-preguiça (Folivora) e elefante (Elephasmaximus). Tais formatas é 

para retratar a história da cidade exposta no museu Paleontológico Otaviano Florentino Ritir.Segundo (OLHARES 

DE MARAVILHA (2011). No ano de 1997, o paleontólogo Jorge Luiz Lopes começou a se dedicar ao estudo da 

área e a detectar fragmentos de ossos de animais gigantescos, que viveram há mais de dez mil anos. Vendo a 

importância do sítio descoberto, Jorge Luiz defendeu sua tese de doutorado sobre a região e, com o apoio da 

Prefeitura Municipal, instalou em Maravilha um museu para onde levou seus achados. Surgindo assim a idéia dos 

formatos do sabonete. Entretanto de uma forma ou de outra a cooperativa contribui para o desenvolvimento 

territorial. Dessa forma, também o nome da cidade é destaque por conta da divulgação dos sabonetes, e de modo que 

gera uma renda para as cidades adjacentes, onde são comercializados os produtos. A Natu Capri teve um papel 

importante para desenvolvimento da região de forma que a contribuíram para mudança de opinião dos moradores. A 

Natu Capri Sempre é alvo de estudo por intercambio de institutos, escolas e universidades locais, das mais diversas 

áreas de estudos para realizar trabalhos a fim de conhecer a história, e também uma forma de divulgar o trabalho da 

mesma. Natu também já abriu espaças para alunos realizaram estágios, uma vez que a mesma promoveu o 

desenvolvimento. No início do processo de formação tinham serviços de assistência técnica, via APL, o SEBRAE e 

a CODEVASF. Através dessas parceiras foram realizados vários cursos viagens para conhecer outras realidades e 

contribuindo assim de forma grandiosa para atingir os objetivos propostos. Elas relatam que há alguns anos as 

parcerias foram deixando elas para “caminhar com as próprias pernas para ir à luta”. O grupo recebeu consultoria de 

um químico ofertada pelo SEBRAE. Já a CODEVASF (2013) realizou parceiras e capacitações, forneceu 

equipamentos como balanças, banho-maria, máquinas de embalagem, entre outras ações relativas às diversas 

atividades produtivas. Elas relatam que cada curso foi de grande experiência para vida e as condições oferecidas 

para o desenvolvimento dos trabalhos da cooperativa. A capacitação foi o ponto central para assim desenvolver os 

sabonetes. É uma forma de participação para inserir as mulheres e fortalecer as dinâmicas locais, bem como o 

fortalecimento da caprinocultura e alavancar o espírito cooperativo. Por meio da cooperativa as mulheres elevaram a 

autoestima, onde foi possível buscar uma perspectiva de vida melhor. As conquistas vão além da liberdade 

financeira, elas alcançam a liberdade social.  

De acordo com as cooperadas, na época do primeiro evento, elas conseguiram um lucro de apenas R$ 14,00 

para cada o que se tornou decisivo. Entretanto, cada uma das cooperadas relata um pouco de sua experiência 

vivenciada no início da cooperativa e sua perspectiva de vida em busca de novos horizontes. A cooperada Eva 

salienta que a partir de se inserir no grupo de mulheres passou a observar a vida de outra forma:  

 
Fui criada na roça, e de lá passei a trabalhar em casa de família em busca de uma vida 

melhor. Ao chegar à associação, fiquei feliz porque vi uma alternativa para poder alcançar 

a independência financeira. Aqui, mudei a forma de falar, era muito tímida, passei a 

estudar e compreender um pouco sobre o mundo dos negócios. 

 
           As cooperadas afirmam ter alcançado mudanças positivas na qualidade de vida a partir da inserção no grupo 

sem obter ganhos mais altos, alcançando ainda mais independência pessoal, como comentam: o trabalho é duro, 

mas vamos em frente. A mudança de renda não foi muito significativa até porque não há renda auto-suficiente para 

remunerar todas as cooperadas de forma satisfatória. No entanto, a maior gratificação para elas é a mudança na 

autoestima delas que passaram a acreditar que seriam capazes de mudar os rumos de sua vida, e servir de exemplos 

para outras mulheres, fazendo parte da história da cidade. Dessa forma, há uma satisfação maior em fazer parte da 

história de superação, onde as cooperadas eram da roça e não tinha nenhuma perspectiva de vida, e que foi através 

da cooperativa que elas mudaram o rumo de suas vidas. No entanto, a renda ainda não é satisfatória, a partir de 

alguns eventos quando retiram todas as despesas o restante elas dividem entre elas, o que pode ser observado no 

relato da cooperada: 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do estudo realizado foi possível compreender a importância do trabalho da Natu Capri a partir do 

leite de cabra, na geração de trabalho e renda para aquelas que estão inseridas, valorizando a atividade tradicional da 

criação de caprinos. Por outro lado, apresenta um passo importante no surgimento de novas perspectivas para a vida 

das mulheres que promovem esse trabalho.  

A abordagem do cooperativismo e desenvolvimento territorial parte do viés de que há uma diversificação 

de saberes, conhecimentos, valores e costumes em torno do fortalecimento da agricultura familiar, a fim de 

promover um intercâmbio entre a prática e a teoria. Assim, o cooperativismo deve ser praticado de forma 
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democrática, sendo uma cadeia que desenvolve pessoas, negócios e a economia. Desse modo, demonstra o seu papel 

para o desenvolvimento, na busca de melhores perspectivas de vida promovendo o social e o econômico.  

Outro fator relevante na cooperativa é a caprinocultura por ser uma atividade que está presente e é praticada 

no Semiárido alagoano, uma espécie que apresenta uma grande adaptabilidade às condições climáticas dessa região. 

Além disso, há de se considerar a contribuição da cooperativa agroindustrial para o fortalecimento da agricultura 

familiar. Vale salientar que as pessoas envolvidas nessa atividade devem ter noção e visão do mercado em que está 

inserido, apresentando produtos de qualidade e de confiança.  

As cooperadas da Natu Capri vivenciaram estratégias com graus variados de profissionalização. A pesquisa 

demonstrou o perfil delas com a finalidade de conhecer a realidade em que se encontram. Durante a realização do 

estudo, foi possível acompanhar as atividades de gestão, produção e comercialização foram de grande importância 

para compreender a contribuição que a Natu Capri exerce na caprinocultura, como atividade de geração de renda. 

Nesse contexto, a Natu Capri e a caprinocultura passam a ser uma alternativa viável para geração de trabalho e renda 

no campo, especialmente no fortalecimento da agricultura familiar.  

No âmbito do debate acadêmico, a aproximação do conhecimento teórico com a prática no cotidiano da 

cooperativa, vem fortalecendo o debate entre o projeto e prática cooperativista, contribuindo para o fortalecimento 

desse movimento no Brasil, especificamente na região Nordeste. 
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RESUMO: A convivência diária e continua com os animais de companhia expõem seus tutores a enfermidades 

zoonoticas, e quando os animais não passam por um manejo sanitário e preventivo, as chances de contaminações se 

elevam. Objetivou-se assim, diagnosticar o manejo sanitário dos cães criados na zona urbana do município de 

Santana do Ipanema, Alagoas. O levantamento abrangeu os seguintes bairros, Camuxinga, Domingos Acácio, 

Maracanã, Monumento, São José e São Pedro. Foram aplicados 302 questionários nos bairros contemplando as 

seguintes estratégias: visitar todas as quadras, passando em um domicilio a cada três casas, é importante enfatizar 

que no caso de não atendimento, ausência, recusa do proprietário ou outras circunstâncias, foi tentado o imóvel 

anterior ou posterior. Para o diagnóstico seguiu-se o método de estudos descritivos onde foram analisados 

quantitativamente e qualitativamente indutiva, o método de coleta em forma de perguntas elaboradas, seguindo uma 

sequência nominal. Evidenciou-se que dentre os bairros avaliados apenas o bairro Monumento, São Pedro e 

Domingos Acácio possuem o maior índice de controle das vacinas dos cães, com 80%, 84% e 64,7% 

respectivamente. Observou-se quer 68,18%; 73,33%; 70,59%; 84%; 65 e 20% respectivamente para os bairros São 

José, Monumento, Camuxinga, São Pedro, Domingos Acácio e Maracanã, realizam o controle de parasitas externos 

dos animais. Constatou-se que o manejo sanitário em algumas vertentes é falho e possibilita o surgimento de 

patógenos, a não frequência e continuidade da vacinação contra doenças com potencial zoonotico favorece riscos a 

saúde publica. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sanidade, posse responsável, zoonose. 
 

Description of the sanitary management of dogs (Canis lupus familiaris) in the 

urban area of Santana do Ipanema, Alagoas 
 

ABSTRACT: Daily living and companion animals expose their tutors to zoonotic diseases, and when animals do 

not undergo sanitary and preventive management, the chances of contamination increase. The objective was to 

diagnose the sanitary management of dogs raised in the urban area of Santana do Ipanema, Alagoas. The survey 

took place in the urban area of the municipality, covering the following neighborhoods, Camuxinga, Domingos 

Acácio, Maracanã, Monument, São José and São Pedro. 302 questionnaires were applied in the neighborhoods 

contemplated the following strategies: to contemplate all the blocks, visiting a home in every three houses, it is 

important to emphasize that in case of non attendance, absence, refusal of the owner or other circumstances, the 

previous or later property would be tried . For the diagnosis was followed the method of descriptive studies where 

they were analyzed quantitatively and qualitatively inductive, the collection method in the form of elaborate 

questions, following a nominal sequence. For the qualitative method the discourse of the collective subject was used 

and the quantitative data will be expressed in arithmetical and percentage mean. It was evidenced that among the 

neighborhoods evaluated only the neighborhood Monument, São Pedro and Domingos Acácio have the highest 

index of control of the vaccines of dogs, with 80%, 84% and 64.7% respectively. It was either 68.18%; 73.33%; 

70.59%; 84%; 65 and 20% respectively for São José, Monument, Camuxinga, São Pedro, Domingos Acácio and 

Maracanã districts, control the external parasites of the animals. It was verified that the health management in some 

areas is flawed and allows the appearance of pathogens, the frequency and continuity of vaccination against diseases 

with zoonotic potential favors public health risks. 

 

KEYWORDS: Health, responsible possession, zoonosis. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A sanidade dos animais está intrinsicamente relacionado com o ambiente em que se encontram inseridos, o 

que promove o surgimento de patologias ou não a depender do manejo sanitário exercido no mesmo, desde o 
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manejo preventivo através de agentes imunológicos administrados aos animais ou o manejo de desinfecção do 

ambiente.  

O cão é um dos primeiros animais a serem domesticados pelo homem o que proporciona uma estreita 

relação homem e cão, onde a sua convivência pode proporcionar ou gera condições para o desenvolvimento de 

zoonoses, mediante os acidentes relacionados a agressões ou a contaminação do meio ambiente, o que se faz 

necessário um controle da sanidade do animal e consequentemente do proprietário possibilitando um conforto da 

população e saúde pública (LARRIEU; ALVAREZ; CAVAGION, 1990). 

Devido haver uma estreita relação entre a convivência a exposição aos dejetos, pelos e ambiente, confere 

uma enorme fonte de exposição à infecção por bactérias, fungos, parasitas e vírus (PLAUT et al., 1996), devido o 

fato dos mesmo estarem pré disposto a mais de 60 infecções de origem zoonóticas (MACPHERSON, 2005), fatores 

estes que podem afetar a saúde publica e domestica dos homens que mantem contato direto e indireto com os 

animais pets, visto que, a não realização de um manejo sanitário eficiente e preventivo do ambiente e animal, todos 

os benefícios da convivência com os cães (zooterapia) podem ser perdidos quando a saúde dos animais pets não 

forem seguidas (KATAGIRI e OLIVEIRA-SEQUEIRA, 2007). 

  Embora os números indiquem uma preocupação crescente dos proprietários com o bem-estar de seus 

animais de estimação, evidenciada pelo aquecimento do mercado de “pet shops”, não se sabe se retratam uma 

realidade para todos os níveis sociais ou se são decorrentes apenas do comportamento das classes mais privilegiadas 

(SOUZA et al., 2002). 

É possível identificar que o município de Santana do Ipanema tem uma população de cães crescente, o que 

confere uma crescente preocupação com o bem estar da população local e um maior controle das enfermidades 

destes animais. 

Visando tais fatores, objetivou-se diagnosticar o manejo sanitário dos cães criados na zona urbana do 

município de Santana do Ipanema, Alagoas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente trabalho foi desenvolvido no município de Santana do Ipanema – AL, onde o mesmo está 

inserido na região semiárida e mesorregião do Sertão. O tipo de clima é quente com chuvas de verão segundo 

Köppen, situada nas coordenadas geográficas 09° 22' 20"de latitude Sul e 37° 14' 42" longitude Oeste, há 206 km da 

capital. Sua altitude média é de 250m acima do nível do mar, e tem temperaturas que variam de 20°C a 39°C. 

A caracterização foi realizada apenas na zona urbana do município, abrangendo os seguintes bairros: 

Camuxinga, Domingos Acácio, Maracanã, Monumento, São José e São Pedro, totalizando 302 questionários, para a 

amostragem foi utilizada a metodologia de Lages (2009) onde o mesmo relata que as amostragens para aplicação 

dos questionários nos bairros devem ter como roteiro as seguintes estratégias: contemplar todas as quadras, visitando 

um domicilio em cada três, é importante enfatizar que no caso de não atendimento, decorrentes a ausência ou recusa 

do proprietário ou outras circunstâncias seria tentado o imóvel anterior ou posterior. 

Para o diagnóstico foi empregado o método de pesquisa de estudos descritivos onde serão analisados 

quantitativamente, qualitativamente indutivos, sendo os métodos de coletas de forma de perguntas elaboradas 

seguindo uma sequência nominal. Para o método qualitativo foi utilizado o discurso do sujeito coletivo e os dados 

quantitativos serão expressos em média aritméticos e percentuais segundo metodologia de Duboc (2009). O 

questionário foi composto por questões simples e objetivos adaptados de (SILVA, 2014), porém teve categorias às 

quais os avaliados escolheram onde se enquadravam. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Após a tabulação dos dados evidenciou-se que dentre os bairros avaliados apenas o bairro Monumento, São 

Pedro e Domingos Acácio possuem o maior índice de controle das vacinas dos cães, com 80%, 84% e 64,7% 

respectivamente (Tabela 01).  Os demais bairros relataram que não possuem calendário de vacinação e não tem um 

controle vigoroso com a vacinação dos animais.  

 Contudo, vale ressaltar que os achados deste trabalho divergem de Soto (2003), que relata que apenas 

26,34% realizam um controle de vacinação, o que demonstra que a população santanense tem se preocupado com a 

sanidade dos animais. 

Em média 53,29 % das propriedades possuem um calendário de vacinação dos animais. Esse número é 

relativamente pequeno, visto que, o calendário é a ferramenta mais eficaz de acompanhar o estado de saúde dos 

animais de companhia, oferecendo-os a prevenção de doenças de forma contínua em cada fase da vida.  

Evidenciou-se que os tutores possuem uma preocupação com a saúde de seus animais e com o risco destes 

trazerem doenças para seu domicilio. Como observado na tabela 2, os maiores índices de caninos que recebem 

vermifugação estão localizados nos bairro Camuxinga, representando 82,35% dos animais deste bairro. Prática esta 

importante na prevenção de uma série de parasitas que acometem os animais de companhia e causas danos à saúde 

dos animais e podem ser transmitidos para os humanos. 
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Tabela 01. Calendário de vacinação dos caninos e felinos dos bairros de Santana do Ipanema-AL. 

Categoria 

Bairros 

São 

José 
Monumento Camuxinga 

São 

Pedro 

Domingos 

Acácio Maracanã 

% 

Sim 13,64 80 29,41 84 64,7 48,0 

Não 86,36 20 70,59 16 35,3 52,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
Nos amimais, essa vermifugação começa  entre 15  e 30 dias de vida. É de conhecimento que a infecção em 

animais filhotes, em especial aqueles com menos de seis meses, tende a resultar no desenvolvimento do parasito até 

a forma adulta no intestino delgado, podendo ser diagnosticado tanto pela necropsia como pelo exame 

coproparasitológico. Já nos animais adultos, é mais raro o desenvolvimento até o estágio adulto no intestino 

delgado, já que a maior parte das larvas tende a realizar migração somática, ficando em latência nos tecidos do 

hospedeiro, onde são refratárias aos tratamentos com drogas anti-helmínticas (FREITAS, 1977; BARRIGA, 1991). 

Mc Clade et al. (2003), na cidade de Perth, Austrália, em 418 amostras de fezes de gatos, encontraram 

64,5% positivas, com parasitas de potencial zoonótico para o homem. Então, tornam-se necessárias ações 

educacionais para os portadores desses animais, orientando sobre as medidas profiláticas que são necessárias. 

 

Tabela 02. Vermifugação dos caninos nos Bairros de Santana do Ipanema-AL  

Categoria 

Bairros 

São 

José 
Monumento Camuxinga 

São 

Pedro 

Doming

os 

Acácio 

Maracanã 

% 

Sim 63,64 66,67 82,35 60 64,7 56,0 

Não 36,36 33,33 17,65 40 35,3 44,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

   
Observou-se quer 68,18%; 73,33%; 70,59%; 84%; 65 e 20% respectivamente para os bairros São José, 

Monumento, Camuxinga, São Pedro, Domingos Acácio e Maracanã (Tabela 03), realizam o controle de parasitas 

externos dos animais. Esse controle é importante por diversos fatores, devido os parasitas implicarem em danos ao 

bem-estar dos animais, estética e ao ambiente. 

Zoonoses parasitárias em caninos são problemas de saúde pública, principalmente nos países em 

desenvolvimento que estão em situação sócio-econômica vulneráveis (TRAUB et al. 2003). É válido salientar a 

importância dos órgãos públicos no controle, e prevenção dessas doenças, já que oferecem grandes riscos a 

população de forma contínua.  Demonstrando neste estudo que apenas o bairro do Maracanã apresenta 80% dos 

domicílios com cães sem um controle dos parasitas externos. 

 

Tabela 03. Controle de parasitas externos dos caninos nos Bairros de Santana do Ipanema-AL 

Categoria 

Bairros 

São 

José 
Monumento Camuxinga 

São 

Pedro 

Domingos 

Acácio 
Maracanã 

% 

Sim 68,18 73,33 70,59 84 65 20 

Não 31,82 26,67 29,41 16 35 80 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
Como observado na tabela 4, todos os bairros analisados na pesquisa possuem um déficit na vacinação que a 

gestão publica deveria disponibiliza/promove.  Apenas 59,09% (São José); 26,67% (Monumento); 58,82% 

(Camunxinga); 24% (São Pedro); 35,3% (Domingos Acácio) e 0% (Maracanã) recebem vacinas oriundas da rede 

pública.  Esses dados têm  uma forte influência no fato de que a prefeitura de Santana do Ipanema não oferece a 
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população um calendário fixo de vacinação  ou quaisquer   medidas de profilaxia aos cães. Deixando a população 

sujeita a possíveis contaminações com doenças oriundas a partir de agressões pelos animais, a exemplo da raiva. 

Tradicionalmente, no Brasil só existe um calendário de vacinação  nacional,  que abrange apenas a vacinação  

anti-rábica, que é  anual e vale para todos os cães com mais de três  meses. Este calendário não abrange outras 

vacinas que são de suma importes para o bem-estar dos cães, como por exemplo, v8 e v10 que protegem os cães de 

sete doenças consideradas graves: cinomose , hepatite infecciosa canina, parvovirose, leptospirose, adenovirose, 

coronavirose e parainfluenza canina. E quando comparada aos danos a saúde publica os gastos decorrente a 

imunização do plantel é desprezível.  

Quando o órgão público falha na prevenção de doenças em animais ele coloca a população susceptível a 

doenças e aumenta o índice de problemas na saúde da população, gerando um aumento nos índices de doenças e 

grandes despesas no tratamento das mesmas.  

 

Tabela 04. Residências que possuem caninos que recebem vacina da Prefeitura dos Bairros de Santana do 

Ipanema-AL. 

Categoria 

Bairros 

São 

José 
Monumento Camuxinga 

São 

Pedro 

Domingos 

Acácio 
Maracanã 

% 

Sim 59,09 26,67 58,82 24 35,3 0 

Não 40,91 73,33 41,18 76 64,7 100 

Total 100 100 100 100 100 100 

 
 Quanto ao manejo sanitário empregados nos domicílios que possuem cães, observou-se que os manejos de 

limpeza dos bebedouros e comedouros dos animais acontecem de forma diária em mais de 82% de todos os bairros 

avaliados (Tabela 05). Contudo o bairro Camuxinga apresentaram uma frequência de higienização dos bebedouros 

semanal (11,76%) e outros (5,88%), fatores esses que demonstram que esses animais não possuem uma frequência 

na disponibilidade de água higiênica e potável, além de favorecer a proliferação de agentes vetores de doenças como 

o Aedes aegypti. 

 A não higienização dos locais onde os animais se alimentam podem ocasionar o surgimento de outros 

animais, mal cheiro, e possibilita que o animal adoeça mediante intoxicação ou deixe de consumi o alimento quando 

colocado no recipiente. 

 

Tabela 05. Período de limpeza dos bebedouros e comedouros dos cães dos bairros de Santana do 

Ipanema-AL 

Categoria 

Bairros 

São 

Jos

é 

Monu

mento 

Camuxin

ga 

São 

Pedro 

Domingos 

Acácio 
Maracanã 

% 

Diário 
90,

91 
90 82,35 100 100 100 

Não 

informou 

4,5

5 
0 0 0 0 0 

Quinzenal 
4,5

5 
0 0 0 0 0 

Semanal 0 10 11,76 0 0 0 

Outro 0 0 5,88 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Constatou-se que o manejo sanitário em algumas vertentes é falho e possibilita o surgimento de patógenos, a 

não frequência e continuidade da vacinação contra doenças com potencial zoonotico favorece riscos a saúde pública. 

É evidente de quer há falhas de caráter público e privado quanto ao bem-estar animal e humano. A pesquisa 

http://canaldopet.ig.com.br/cuidados/saude/2016-07-21/cinomose.html
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demonstra que é necessária ação de conscientização e campanha para vacinação, higienização e vermifugação dos 

animais de companhia.  
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RESUMO: O rabanete (Raphanus sativus L.) é uma planta pertencente à família Brassicaceae, apresentando ciclo 

muito curto, com retorno econômico rápido, cultivado principalmente por pequenas propriedades dos cinturões verdes, 

necessitando de identificação de cultivares eficientes e com características agronômicas superiores que possibilitem 

maior eficiência na utilização do uso da terra e dos recursos naturais. O presente trabalho foi conduzido com objetivo de 

verificar o desempenho produtivo de três diferentes cultivares de rabanete em casa de vegetação em Rio Largo, Alagoas. 

O experimento foi conduzido na Unidade de Execução e Pesquisa da Embrapa Tabuleiro Costeiro, situada no Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, no Munícipio de Rio Largo – AL. Foi utilizado para o estudo o 

delineamento experimental inteiramente casualizado com três tratamentos (três cultivares diferentes: Híbrido Margaret 

Queen Kobayashi, Gigante Siculo e Apolo), e 10 repetições. De acordo com o teste F, ao nível de 5% de probabilidade 

houve diferença significativa para as variáveis massa fresca das folhas (MFF), massa fresca do tubérculo (MFT), massa 

fresca da raiz (MFR) e diâmetro do tubérculo (DT). Em relação a massa fresca total das plantas de rabanete, as cultivares 

não apresentaram diferença significativa de acordo com o teste F, ao nível de 5% de probabilidade. As cultivares Gigante 

Siculo e Híbrido Margaret Queen Kobayashi apresentaram maiores médias em relação ao PFT, MFT e DT, no qual tem 

seu principal componente para a comercialização. Os resultados obtidos mostraram que é possível cultivar rabanete nas 

condições do estudo, aumentando a disponibilidade de hortaliças para consumo fresco em Alagoas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Raphanus sativus, adaptação, comportamento. 

 

Performance of radish cultivars in Rio Largo, Alagoas 
 

ABSTRACT: The radish (Raphanus sativus L.) is a plant belonging to the Brassicaceae family, presenting a very 

short cycle, with a fast economic return, cultivated mainly by small green belt properties, requiring identification of 

efficient cultivars and with superior agronomic characteristics that allow greater efficiency in the use of land and natural 

resources. The present work was conducted with the objective of verifying the productive performance of three different 

radish cultivars under greenhouse conditions in Rio Largo, Alagoas. The experiment was conducted at the Research and 

Execution Unit of the Embrapa Coastal Board, located in the Agricultural Sciences Center of the Federal University of 

Alagoas, in the Municipality of Rio Largo - AL. The experimental design was completely randomized with three 

treatments (three different cultivars: Hybrid Margaret Queen Kobayashi, Gigante Siculo and Apollo), and 10 replicates. 

According to the F test, at 5% probability level there was a significant difference for fresh leaf mass (MFF), fresh tuber 

mass (MFT), fresh root mass (MFR) and tuber diameter (TD) . In relation to the total fresh mass of the radish plants, the 

cultivars did not present a significant difference according to the F test at the 5% probability level. The cultivars Gigante 

Siculo and Hybrid Margaret Queen Kobayashi presented higher averages in relation to PFT, MFT and DT, in which it 

has its main component for commercialization. 

 

KEYWORD: Raphanus sativus, adaptation, performance. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O rabanete (Raphanus sativus L.), pertencente à família Brassicaceae, pode ser cultivado desde a região tropical 

à temperada e sua raiz é comestível e varia em seu sabor, tamanho e comprimento em todo o mundo (BANIHANI, 2017) 

e o seu consumo pode ser cozida ou crua como salada (SABEDI et al., 2018). Esses autores destacam que essa espécie 

fornece boa quantidade de vitamina C e minerais como fósforo, cálcio e potássio. Também possui propriedades 

refrescantes e diuréticas e pode ser usado em homeopatia para problemas neurológicos, cefaleia, insônia e diarreia 

crônica (AYUB et al., 2013 e KUMAR  et al., 2014).  

Para Kiran et al. (2016) as propriedades antidiabéticas apresentadas pelo rabanete podem ser devidas à sua 

capacidade de aumentar o mecanismo de defesa antioxidante e diminuir o estresse oxidativo e a peroxidação lipídica, 
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melhorar a hemostasia induzida pela glicose, promover a captação de glicose e o metabolismo energético e reduzir a 

absorção de glicose no intestino. 

Por ainda ser uma cultura de pequena importância econômica, em termos da área plantada, o rabanete é 

cultivado em grande número por pequenas propriedades dos cinturões verdes das regiões metropolitanas (CARDOSO & 

HIRAKI, 2001). Cultivar esta espécie possibilita auferir ganhos durante o tempo transcorrido entre duas outras culturas 

de ciclo mais longo, pois além de ser relativamente rústica, apresenta ciclo muito curto (cerca de 30 dias), com retorno 

rápido (MELO et al., 2014). Observa-se que o rabanete também utilizado em programas de pesquisa, principalmente por 

causa de seu ciclo curto de produção, que proporciona resultados em curto espaço de tempo (SILVA et al., 2006). 

O rabanete não requer técnicas sofisticadas de cultivo, porém informações relativas às fases de desenvolvimento 

são necessárias para avaliar o crescimento nas diferentes fases, com isso, permitindo planejar técnicas de cultivo (PEDÓ 

et al., 2011). 

O rabanete não é considerado ainda uma cultura de muita expressão em termos de área plantada e produção 

(FERNANDES et al. 2014). Entretanto, devido ao aumento na mudança do hábito alimentar da população, buscando 

alimentos saudáveis, verifica-se crescimento na produção de hortaliças, e com isso, o rabanete apresenta-se como uma 

boa alternativa. Com isso, a identificação de cultivares eficientes e com características agronômicas superiores para 

novas regiões produtoras possibilita uma maior eficiência na utilização do uso da terra e dos recursos naturais, 

desenvolvendo e difundindo tecnologias para aumentar a produtividade da cultura. Avaliação das diferenças no 

comportamento de cultivares influenciadas por determinadas práticas agronômicas, efeitos de competição, climáticos 

e/ou fatores intrínsecos associados com a fisiologia da planta, a análise de crescimento é um método de grande valia 

(MAGALHÃES 1979). 

Desta forma, o presente estudo foi conduzido com objetivo de verificar o desempenho produtivo de três 

diferentes cultivares de rabanete nas condições de Rio Largo, Alagoas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O experimento foi conduzido na Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, situada no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas (CECA/UFAL), localizado na BR 

104 Norte, Km 85, no Munícipio de Rio Largo – AL. As coordenadas geográficas de referência são 09º27’57,3”S e 

35º49’57,4”W, em uma altitude média de 127 m acima do nível do mar. O clima, de acordo com a classificação de 

Köeppen é do tipo As, tropical chuvoso, com verões secos. 

Para o estudo foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado com três tratamentos e 10 

repetições. Os tratamentos consistiram de três cultivares diferentes de rabanete: Híbrido Margaret Queen Kobayashi, 

Gigante Siculo e Apolo. As repetições foram constituídas por cada vaso. A semeadura do rabanete foi realizada em vasos 

contendo 3,0 Kg de solo coletado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas.  

O desbaste do rabanete foi efetuado 10 dias após a emergência das plantas, mantendo-se duas plantas por vaso. 

A irrigação foi realizada utilizando-se regadores, suprindo as necessidades hídricas durante o período de 

desenvolvimento da forma como requer em condições de cultivo, com a umidade do solo próximo a capacidade de 

campo. O controle de plantas daninhas foi realizado através de capina manual e a colheita foi realizada 30 dias após a 

semeadura, sendo colhidas todas as plantas de cada vaso. 

Logo após a colheita utilizou balança de precisão para avaliar as plantas de acordo com as seguintes 

características: massa da matéria fresca total (MMFT) (g), massa fresca das folhas (MFF) (g), massa fresca do tubérculo 

(MFT) (g), massa fresca da raiz (MFR) (g); com o auxílio de paquímetro foi aferido o diâmetro do tubérculo (DT) (cm).  

Os dados obtidos na avaliação foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p<0,05) e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software SISVAR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos demonstram que houve diferença significativa para as variáveis massa fresca das folhas 

(MFF), massa fresca do tubérculo (MFT), massa fresca da raiz (MFR) e diâmetro do tubérculo (DT), ao nível de 5% de 

probabilidade de acordo com o teste F. Em relação a massa fresca total das plantas de rabanete, as cultivares não 

apresentaram diferença significativa de acordo com o teste F, ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 1). 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para massa da matéria fresca total (MMFT) (g), massa fresca das 

folhas (MFF) (g), massa fresca do tubérculo (MFT) (g), massa fresca da raiz (MFR) (g) e diâmetro do tubérculo (DT) 

(cm). Rio Largo – AL, 2018. 

MMFT (g) MFPA (g) MFT (g) MFR (g) DT (cm)

Cultivares 2 55,855 ns 112,916 * 275,621 * 2,108 * 7,252 *

Resíduo 27 21,247 6,350 12,486 0,077 0,165

CV (%) 26,08 31,41 38,93 47,98 18,84

*: significativo a nível de 5% de probabilidade pelo teste F

ns: não significativo 

QM
TRATAMENTO GL

 
 

As diferentes cultivares apresentaram plantas com massa da matéria fresca total semelhante, não apresentando 

diferença significativa entre elas. A cultivar Gigante Siculo apresentou 20,374 g, sendo a cultivar com a maior massa 

fresca total, não diferindo estatisticamente das cultivares Híbrido Margaret Queen Kobayashi e Apolo, com 16,655 g e 

15,988 g respectivamente. 

A cultivar Apolo apresentou média de massa fresca das folhas de 11,777 g, diferindo estatisticamente das 

demais cultivares pelo teste de Tukey no nível de 5%. As cultivares Híbrido Margaret Queen Kobayashi e Gigante Siculo 

apresentaram média de massa fresca das folhas semelhante, não diferindo estatisticamente entre si (Tabela 2). Esses 

resultados diferem do estudo realizado por Bonela et al. (2017), no qual verificaram que em relação a massa fresca das 

folhas não houve diferenças significativas entre cultivares.  

 

Tabela 2. Valores médios por planta para massa da matéria fresca total (MMFT) (g), massa fresca das folhas 

(MFF) (g), massa fresca do tubérculo (MFT) (g), massa fresca da raiz (MFR) (g) e diâmetro do tubérculo (DT) (cm). Rio 

Largo – AL, 2018. 

CULTIVARES MMFT (g) MFPA (g) MFT (g) MFR (g) DT (cm)

Apolo 15,988 a¹ 11,777 a 3,113 b 1,103 a 1,175 b

Híbrido M. Q. K. 16,655 a 5,298 b 11,114 a 0,247 b 2,65 a

Gigante siculo 20,374 a 6,991 b 13,002 a 0,387 b 2,65 a

¹Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Tukey  
 

Para a variável massa fresca do tubérculo observou-se que as cultivares Gigante Siculo e Híbrido Margaret 

Queen Kobayashi, não diferiram estatisticamente entre si, porém diferiram da cultivar Apolo. A cultivar Gigante Siculo 

apresentou a maior média de massa fresca do tubérculo com 13,002 g (Tabela 2). 

O crescimento e desenvolvimento de raízes de rabanete estão relacionados com o teor de matéria orgânica do 

solo e principalmente com suas características físicas, como teores de argila, que influenciam diretamente na porosidade, 

proporcionando melhores rendimentos (BONELA et al. 2017). Os resultados apresentados na Tabela 2 evidenciam que 

para a massa fresca da raiz a cultivar Apolo diferiu estatisticamente das cultivares Gigante Siculo e Híbrido Margaret 

Queen Kobayashi, no entanto essas duas cultivares não diferiram entre si. A maior média de massa fresca da raiz foi 

verificada na cultivar Apolo com 1,103 g.  

As cultivares Híbrido Margaret Queen Kobayashi e Gigante Siculo não diferiram estatisticamente entre si ao 

nível de 5% pelo teste Tukey para a variável diâmetro do tubérculo apresentando 2,650 cm as duas cultivares, porém, 

diferiram da cultivar Apolo, que apresentou o menor diâmetro, 1,175 cm (Tabela 2).  

Resultados deste trabalho sem nenhum tipo de adubação com fonte mineral ou orgânica durante seu ciclo foram 

inferiores a trabalhos utilizando diferentes sistemas de cultivo, adubação e incorporando material orgânico no solo. Em 

condições de monocultivo para rabanete Oliveira et al.(2005) observaram diâmetro médio de 3,5 cm planta-1. Linhares et 

al. (2010) observaram que para o tempo médio de incorporação de jitirana ao solo de 1,7 dias apresentou diâmetro médio 

de 3,8 cm. Desta forma, as cultivares estudadas podem apresentar diâmetros superiores quando utilizado diferentes 

tecnologias em seu cultivo. 
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CONCLUSÃO 
 

As cultivares Gigante Siculo e Híbrido Margaret Queen Kobayashi apresentaram resultados semelhantes em 

relação a todas as variáveis estudadas, apresentando maiores médias em relação ao PFT, MFT e DT, no qual tem seu 

principal componente para a comercialização. 

A cultivar Apolo apresentou PFT semelhante às demais cultivares, apresentando médias superiores para as 

variáveis MFF e MFR, com 11, 777 g e 1,103 g, respectivamente. 

Os resultados obtidos mostraram que é possível cultivar rabanete nas condições do estudo, aumentando a 

disponibilidade de hortaliças para consumo fresco em Alagoas. 
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RESUMO: Na região nordeste, a atividade leiteira, comparada com as outras regiões, têm maior dificuldade de 

evoluir, seja pelo nível tecnológico, pela falta de conhecimento de alguns produtores, quando relacionados a fatores que 

limitam o sistema produtivo como doenças, assim também pelo clima, pois este de certa forma afeta a produção de 

alimento que seria fornecido para os animais.. O objetivo deste trabalho, foi estudar os tipos de doenças, agentes 

patogênicos e seu grau de incidência que acometem o rebanho de bovinos leiteiros dos produtores da agricultura familiar 

de Major Izidoro. Alagoas. Foram aplicados 40 questionários, os questionários continham informações relacionadas à 

incidências de patologias, como por exemplo: quais os tipos de enfermidades que acometem o rebanho (doenças, 

ectoparasitas, endoparasitas), para o levantamento das enfermidades, os dados foram analisados e estudados utilizando 

uma estatística descritiva com o auxílio de planilhas, gráficos e os programas da Microsoft Excel e Microsoft Word. 

Dentre as enfermidades, despontam anemia em 15% dos casos, mastite e tristeza parasitária em 5% dos relatos. 12,5% 

dos produtores afirmam não ter nenhum tipo de doença ou parasitas em seu gado. Contudo, em virtude da falta de 

conhecimento, como também assistência técnica, 57,5% disseram não saber o que é mastite. As enfermidades mais 

evidentes no rebanho foram ectoparasitas com destaque para mosca. No que se refere as doenças, a anemia, atrelada a 

forte incidência de carrapatos, se manteve soberana. Um dos índices preocupantes foi à falta de conhecimento sobre a 

mastite sendo necessária assistência técnica para prestação de conhecimento.   

 

PALAVRAS CHAVE: levantamento, doenças, bovino. 

 

Diagnosis of diseases of the herd of the family agriculture of the municipality of 

Major Izidoro - AL. 

 

ABSTRACT: In the northeastern region, dairy activity, compared to other regions, is more difficult to evolve, either 

due to the technological level, lack of knowledge of some producers, when related to factors that limit the productive 

system as diseases, as well as the climate, as it affects the production of food that would be supplied to the animals. The 

objective of this work was to study the types of diseases, pathogens and their incidence that affect the herd of dairy cattle 

from the family farmers of Major Izidoro. Alagoas. A total of 40 questionnaires were used; the questionnaires contained 

information related to the incidence of pathologies, such as: the types of diseases that affect the herd (diseases, 

ectoparasites, endoparasites), to collect diseases, the data were analyzed and studied using a descriptive statistic with the 

aid of spreadsheets, graphs, and Microsoft Excel and Microsoft Word programs. Among the diseases, anemia appeared in 

15% of the cases, mastitis and parasitic sadness in 5% of the reports. 12.5% of farmers say they do not have any type of 

disease or parasites in their livestock. However, due to the lack of knowledge, as well as technical assistance, 57.5% said 

they did not know what mastitis is. The most evident diseases in the herd were ectoparasites with prominence for the fly. 

With regard to diseases, anemia, coupled with a high incidence of ticks, remained sovereign. One of the worrying 

indexes was the lack of knowledge about mastitis, and technical assistance was needed to provide knowledge. 

 

KEYWORD: Lifting, diseases, bovine. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de bovinos do mundo, com equivalente a 150 milhões de cabeças, 

possuindo uma grande diversidade de raças e cruzamentos com aptidão tanto de corte como leiteira. (VIDOTTO, 2015). 

Sendo que sua maior parte estar localizada na região centro-oeste e sudeste. Isso porque a pecuária leiteira é um dos 

grandes alicerces econômicas do país; a maior parte consiste na agricultura familiar como base principal de sua fonte de 

renda. 

Na região nordeste, a atividade também permanece, entretanto, comparada com as outras regiões, têm maior 

dificuldade pelo nível tecnológico, pela falta de conhecimento de alguns produtores, quando relacionados a fatores que 

limitam o sistema produtivo como doenças, assim também pelo clima, pois este de certa forma afeta a produção de 

alimento que seria fornecido para os animais. Outro fator de grande importância é a resistência pelos produtores de 
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manterem uma cultura antiga quanto ao sistema de produção, manejo sanitário incorreto, e isso tem contribuído para que 

a agricultura familiar não tenha grandes avanços na produção leiteira. 

Os prejuízos causados a exploração leiteira, são devidos à mortalidade e consequente perda de material genético, 

redução da produção de leite, baixa conversão alimentar, assim também como o ganho de peso, Além de custos que são 

de forma direta e indireta com tratamentos e profilaxia de doenças que são infectoparasitárias, os problemas sanitários de 

modo geral é mais de difícil controle, uma vez que podem ser causados por diferentes agentes etiológicos tais como: 

vírus, bactérias, protozoários, helmintos gastrointestinais e pulmonares, moscas e micotoxinas (VIDOTTO, 2015). 

       Dentro das doenças, a mastite ocasiona modificações patológicas no tecido glandular e uma série de alterações 

físicas e químicas do leite causando prejuízos econômicos ocasionados pela redução da produção de leite (FREITAS et 

al., 2005). A mastite também provoca uma diminuição da vida produtiva dos animais, comprometendo os quartos 

mamários (DOMINGUES et al., 1999). Uma outra grande causa de prejuízos econômicos, está relacionado a tristeza 

parasitária bovina, uma doença que é causada por protozoários que se reproduzem dentro das hemácias sanguíneas, 

causando a lise das hemácias dos bovinos onde o principal hospedeiro intermediário é o carrapato Boophilus microplus 

(FAJARDO, 1991; THADEI.2000). 

       Os endoparasitas também são de grande importância de estudo, pois estes também de uma forma bem menos visível, 

causam prejuízos na produção de leite, fazendo com que esses animais não expressem todo o seu potencial de produção e 

assim causando queda na produção, dificuldade em ganho de peso, e  mortalidade nos rebanhos bovinos. 

       O estudo das doenças que acometem o rebanho bovino em Major Izidoro, tem grande importância para os pequenos 

produtores, pois o conhecimento, assim também o porquê das causas irá proporcionar conhecimento sobre como lidar 

com as doenças, e tomar medidas corretas de evitar tais enfermidades, para que assim não venham ter prejuízos 

econômicos. 

       O objetivo deste trabalho foi estudar os tipos de doenças, agentes patogênicos e seu grau de incidência que 

acometem o rebanho de bovinos leiteiros dos produtores da agricultura familiar no município de Major Izidoro, Alagoas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Foi realizada uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório na zona rural do município de Major Izidoro, 

situado na mesorregião do Sertão de Alagoas. O clima predominante é o semiárido com chuvas irregulares e altas 

temperaturas. Foram aplicados 40 questionários para caracterização do produtor de leite da agricultura familiar do 

município de Major Izidoro, no período de cinco meses (dezembro de 2017 a abril de 2018).   

Para os seguintes cálculos do estudo, foram avaliadas as seguintes variáveis: quais os tipos de enfermidades que 

acometem o rebanho (doenças, ectoparasitas, endoparasitas), histórico e manejo profilático empregado na propriedade, 

dentre outros aspectos correlacionados a atividade leiteira. Os dados foram analisados e estudados utilizando uma 

estatística descritiva com o auxílio de planilhas, gráficos e os programas da Microsoft Excel e Microsoft Word.  

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Observou-se que dos 40 produtores de leite entrevistados da agricultura familiar no município de Major Izidoro, 

apenas 15% tem seu rebanho acometido por algum tipo de doença (Tabela 1). Dentre as enfermidades, aparece anemia 

com 15% dos casos, mastite e tristeza parasitária 5% respectivamente.  

Lucena et al (2010), estudando as doenças de bovinos no sul do Brasil afirmam que, a tristeza parasitária bovina 

(TPB) foi a principal doença parasitária com uma alta prevalência em relação a todos os bovinos. Segundo Signoretti et 

al (2010), a mastite é responsável por grandes prejuízos na pecuária leiteira de todo o mundo. Cada propriedade deve 

implantar um programa de controle da doença, desta maneira terá um nível de prevalência economicamente aceitável 

(BUENO et al., 2006 apud SILVA e NOGUEIRA, 2010). 

 

Tabela 1. Enfermidades de maior ocorrência no rebanho dos produtores de leite da agricultura familiar no município de 

Major Izidoro - AL 

Enfermidades do rebanho Média (%) 

 

Doenças  

Anemia 15% 

(15%) mastite 5% 

Tristeza parasitária 5% 

Ectoparasitas  (67,5%) carrapato 42,5% 

Mosca 57,5% 

Endoparasitas  5% 

Nenhum  12,5% 

  

 

Os aspectos parasitários foram pesquisados nas propriedades com intuito de quantificar sua incidência nos 

animais. Os ectoparasitas são representados por carrapato e mosca os quais tiveram uma ocorrência expressiva de 67,5% 

dos animais do produtor da agricultura familiar, e uma representatividade de mosca 57,5% e carrapato de 42,5%. 
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Segundo Azevêdo et al (2008), afirmam que alguns ectoparasitas alimentam-se do sangue de seus hospedeiros e quando 

estão em grande número podem ocasionar anemia. Vale ressaltar que alguns ectoparasitas podem transmitir 

enfermidades, como por exemplo o carrapato, precursor da tristeza parasitária (MAFRA et al., 1994 apud AZEVÊDO et 

al, 2008). De acordo com Bianchin et al (2004), em estudo realizado sobre a mosca-dos-chifres em bovinos, animais com 

três anos de idade são os mais atacados em comparação com os de dois anos, sendo que os  animais de um ano a 

expressividade é menor de infestação. 

Vidotto (2015), afirma que a incidência e distribuição destes parasitos apresentam variações regionais e 

sazonais, dependendo de vários fatores como regime pluvial, ecossistema, manejo, tipo e idade dos animais. Azevêdo et 

al (2008), concluíram que o princípio ativo escolhido para controle preventivo da verminose deve ser trocado uma vez 

por ano, para retardar o aparecimento da resistência. 

Verificou-se na tabela 1 que 12,5% dos produtores afirmam não ter nenhum tipo de doença ou parasitas em seu 

gado e apontam o sal mineral, brinco anti-mosca, e o protocolo de vacinação contra febre aftosa e brucelose como 

medidas eficazes e preventivas no combate de agentes patogênicos. Veríssimo et al. (2002 apud Signoretti et al (2010) 

constataram que vacas mestiças são mais resistentes a ectoparasitas do que as holandesas. 
Contudo, em virtude da falta de conhecimento, como também assistência técnica, 57,5% afirmaram não saber o 

que é mastite, (tabela 2), influindo desta forma nos números anteriores acerca da presença desta patologia. Ainda em 

relação a mastite, apenas 32,5% realizam controle ou prevenção, sendo que tão somente 7,5% realizam pré e pós diping. 

Estes índices têm caráter alarmante para um parâmetro que influi diretamente na saúde do aparelho mamário da vaca, o 

que vem a determinar perdas econômicas consideráveis, comprometendo imediatamente a viabilidade da atividade. 

 

Tabela 2. Histórico de antecedentes de enfermidades e manejo profilático de mastite dos produtores de leite entrevistados 

da agricultura familiar no município de Major Izidoro.  

Histórico e manejo profilático Média (%) 

  

 

Sabe o que é mastite? 

 

Sim 42,5% 

Não 57,5% 

 

 

Prevenção de mastite 

Realizam 32,5% 

Não realizam 67,5% 

 

 

Formas de controle e prevenção de mastite 

Bisnaga 20% 

Pré e pós diping 7,5% 

 

 

Os carrapatos podem transmitir agentes de 

doenças? 

Sim 95% 

Não 5% 

 

 

Conhece a doença febre maculosa? 

 

Sim 17,5% 

Não 82,5% 

 

 

Sabe o que é zoonose? 

Sim 2,5% 

Não 97,5% 

 

 

Já houve incidência de zoonose? 

Sim 0% 

Não 100% 

 

Já contraiu alguma doença? Sim 0% 

Não 100% 

  

 

Em relação ao conhecimento, como os antecedentes patológicos, a tabela 2 evidencia que majoritariamente, 

97,5% afirmam não saber o que é uma zoonose. Quando perguntados acerca de um a possível contração patogênica, 

100% dos produtores asseguram nunca ter contraído alguma doença advinda do rebanho. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

As enfermidades mais evidentes no rebanho foram ectoparasitas com destaque para mosca. No que se refere as 

doenças, a anemia, atrelada a forte incidência de carrapatos, se manteve soberana. Um dos índices preocupantes foi a 

falta de conhecimento sobre a mastite sendo necessário assistência técnica para prestação de conhecimento.   
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RESUMO: O tomateiro é uma das principais culturas afetadas pelos danos da Bemisia tabaci (Hemipetra: 

Aleyrodide), causando danos e doenças. Essa praga é responsável por grandes perdas nesta cultura e também em casa de 

vegetação. Moscas brancas são pragas de diversas culturas, que causam redução na produção e na qualidade dos frutos. 

Objetivou-se com esse trabalho, analisar a dinâmica populacional de B. tabaci em duas variedades de tomateiro, Carolina 

e Santa clara, verificando a eficiência da armadilha de cor amarela na redução populacional da B. tabaci em dois 

cenários. O trabalho foi conduzido, em casa de vegetação na Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, Campus I na 

cidade de Arapiraca AL. O período da pesquisa foi de agosto de 2017 a julho de 2018. A montagem do experimento se 

deu em duas variedades de tomateiro, Carolina e Santa clara distribuídas em vasos com capacidade de 5 kg, o 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com dez repetições. Valores mais heterogêneos e com maior 

dispersão foram obtidos em relação ao numero de ninfas nas duas variedades, na Carolina densidade padrão 

(16,83±11,90), na variedade Santa clara densidade padrão (97,84±69,19). Desta forma, pode concluir que a variedade 

Carolina mostrou uma maior resistência à dinâmica populacional de moscas brancas representadas pelos dados 

encontrados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Carolina, Santa clara, população. 
 

Population dynamics of Bemisia tabaci Genn. (Hemiptera: Aleyrodidae) in two 

tomato varieties (Solanum licopersycum L., Solanaceae) 

 
ABSTRACT:The tomato is one of the major crops affected by the damage of Bemisia tabaci (Hemipetra: 

Aleyrodide), causing damage and disease. This pest is responsible for large losses in this crop and also in greenhouse. 

White flies are pests of various crops, which cause reduction in yield and fruit quality. The objective of this work was to 

analyze the population dynamics of B. tabaci in two tomato varieties, Carolina and Santa clara, verifying the efficiency 

of the yellow trap in the population reduction of B. tabaci in two scenarios. The work was conducted in a greenhouse at 

the State University of Alagoas - UNEAL, Campus I in the city of Arapiraca AL. The research period was from August 

2017 to July 2018. The experiment was carried out in two varieties of tomato, Carolina and Santa clara distributed in pots 

with a capacity of 5 kg, the experimental design was completely randomized with ten replicates. More heterogeneous and 

more dispersed values were obtained in relation to the number of nymphs in the two varieties, in the Carolina standard 

density (16.83 ± 11.90), in the Santa clara variety standard density (97.84 ± 69.19). In this way, it can conclude that the 

Carolina variety showed greater resistance to the population dynamics of whiteflies represented by the data found. 

 
KEYWORDS: Carolina, Santa clara, population. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A família Aleyrodidae é dividida em duas subfamílias: subfamília Aleurodicinae que apresenta espécies descritas 

principalmente na América do Sul, América Central e Caribe. Compreende cerca de 130 espécies sem grande 

importância econômica, como por exemplo, Aleurodicus dugesii e Aleurodicus dipersus, e a subfamília Aleyrodinae, na 

qual estão presentes cerca de 1560 espécies distribuídas em 161 gêneros (BARBOSA, 2014). 

No Brasil, a Bemisia tabaci que pertence a família Aleyrodidae é conhecida desde 1923 (BONDAR, 1928), entre 

as moscas brancas, Bemisia tabaci (Genn. 1889) biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae) tem sido a mais importante, 

especialmente o biótipo B, pela sua capacidade de transmitir geminivírus e consequentemente, anomalias ou desordens 

fitotóxicas, caracterizadas pelo amadurecimento irregular dos frutos, causada pela injeção de toxinas durante a 

alimentação do inseto (MORENO, 2002). 

A B. tabaci é um inseto do tipo sugador que apresenta uma metamorfose incompleta com 5 estágios e o adulto, 

sendo que a fase de ninfa é subdividida em ninfa I, ninfa II, ninfa III e ninfa IV. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 131 

O acasalamento ocorre logo após a emergência dos adultos (12 a 48 horas) e diversas vezes durante a sua vida. As 

fêmeas depositam de 10 a 300 ovos durante sua vida, sendo a fecundidade influenciada pela temperatura e pela planta 

hospedeira; na falta de alimento, a postura pode ser interrompida (CRUZ, 2012). 

A B. tabaci pode causar danos diretamente às plantas, por alimentar-se da seiva do floema e pela injecção de toxinas 

pelas ninfas e adultos durante a alimentação, o que provoca alterações no seu desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. 

E pode causar danos indiretos, devido a excreção de honeydew, que possibilita a proliferação de fungos (Capnodium sp.), 

formando assim colônias enegrecidas sobre os tecidos vegetais (fumagina), isso pode afetar a capacidade fotossintética 

das plantas, além de poder transmitir inúmeros vírus (MUSA e REN,2005; NARANJO e LEGG,2010; CAMERON et 

al.,2013). 

Estudos de ecologia populacional de mosca-branca mostram que os predadores e parasitóides podem representar 

os principais fatores bióticos de mortalidade (Naranjo & Ellsworth, 2005). Além disso, Letourneau & Goldstein (2001) 

demonstraram que o não uso de inseticidas em tomate é compensado pela atuação dos inimigos naturais. Portanto, o 

entendimento dos fatores que regulam a colonização e estabelecimento das populações da mosca branca na cultura do 

tomateiro pode subsidiar o desenvolvimento de métodos alternativos e mais sustentáveis de manejo da praga, baseados 

no controle biológico natural e na interação inseto planta. Dentre os diversos fatores que podem influenciar a dinâmica 

populacional, os fatores climáticos é um deles que pode influenciar tanto de forma direta como indiretamente. 

O tomateiro (Solanum lycopersicum L., Solanaceae) é uma das hortaliças mais produzidas na região Centro-Oeste, 

ocupando a segunda posição em volume produzido no cenário nacional. O Distrito Federal, por sua vez, é o segundo 

produtor da região Centro-Oeste, ficando atrás apenas de Goiás, reforçando a grande relevância da cultura para o 

desenvolvimento da região (IBGE, 2013). 

O tomateiro é uma das principais culturas afetadas pelos danos da B. tabaci, causando pragas e doenças. Essa praga é 

responsável por grandes perdas nesta cultura principalmente em casa de vegetação. Moscas brancas são pragas de 

diversas culturas, que causam redução na produção e na qualidade dos frutos, inseticidas com diferentes modos de ação 

vêm sendo utilizados com pouco sucesso no controle dessa praga (MESQUITA et al., 2007). 

Para garantir um controle eficiente do inseto é necessário que o agricultor utilize diferentes técnicas e estratégias, 

seguindo as recomendações do Manejo Integrado de Pragas (MIP). Recomenda-se priorizar as medidas preventivas como 

a rotação de culturas, vazio sanitário, destruição de restos culturais, utilização de métodos físicos (cultivos protegidos e 

armadilhas), uso de cultivares resistentes ao inseto e às viroses (quando disponível) e a preservação dos inimigos naturais 

no campo (Hilje et al. 2001; Gerling et al. 2001; Naranjo, 2001; Oliveira et al. 2001). 

O uso de inseticidas tem sido a principal medida de controle da mosca branca e , ao mesmo tempo, é inegável a 

preocupação crescente com o  meio  ambiente,  basicamente,  em  função  do  crescimento  da agricultura  orgânica que 

vem ganhando espaço na mesa população brasileira, que  visa  diminuir  os  efeitos  adversos  do  uso  de  produtos 

químicos no ecossistema por meio de métodos alternativos de controle de pragas e doenças (Luz et al., 2007). Dessa 

forma armadilha para captura torna-se importante para reduzir aplicação de inseticidas.  

A atração de B. tabaci por armadilhas de diferentes cores tem sido muito estudada (Quiao et al., 2008),  A 

utilização de armadilhas de captura é uma importante ferramenta para a realização de estudos de levantamento e 

flutuação populacional visto que esta oferece grandes benefícios mediante a capacidade de confecção da armadilha e 

facilidade na coleta dos insetos, constituindo na maneira mais fácil e menos onerosa para captura e levantamento dos 

insetos, sendo este um importante método de monitoramento e observação da maioria dos insetos pragas (VIEIRA et al., 

2011). 

Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho, analisar a dinâmica populacional de adultos e ninfas em duas 

variedades de tomateiro, Carolina e Santa clara, verificando a eficiência da armadilha de cor amarela na redução 

populacional da B. tabaci em dois cenários dentro da casa de vegetação. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Área da pesquisa 

O trabalho foi conduzido, em casa de vegetação na Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, Campus I na 

cidade de Arapiraca A-L, o período da pesquisa foi de agosto de 2017 a julho de 2018. A montagem do experimento se 

deu em duas variedades de tomateiro, Carolina e Santa clara distribuídas em vasos com capacidade de 5 kg, o 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com dez repetições.  

Os tratamentos consistiram de um fatorial (2x2x10), sendo os fatores em estudo duas armadilhas adesivas PET e 

duas variedades de tomateiro. O experimento foi conduzido em dois cenários: um com a infestação da mosca branca em 

plantas de tomate da variedade Santa Clara, em uma gaiola (120 alt. x 1.60 cm), com dez vasos de tomateiro e o outro 

fora da gaiola em condições normais sem a infestação das moscas brancas (controle), a coleta foi realizada a cada 72 

horas. Os insetos capturados nas armadilhas foram contados e retirados com o auxílio de uma pinça, os dados foram 

registados em planilha. 

 

Montagem da armadilha PET 

 

As armadilhas foram confeccionadas a partir da escolha de garrafas plásticas, tipo PET (Poli Tereftalato de 

Etileno) com capacidade de 1,0 L. Foram pintadas 6 garrafas com tinta spray, com a cor amarela. 
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Para o monitoramento dos insetos em cada área experimental, foram instaladas aleatoriamente, as 6 armadilhas de 

garrafas PET, montadas com a “boca” fincada numa haste de bambu com 1,5 m, com o suporte e rente à altura dos 

tomateiros. Nessas armadilhas PET (1,0 L), foram espalhadas cola entomológica em volta de todo o corpo da garrafa, a 

cola era retirada a cada coleta e depositada novamente para garantir a adesão das moscas. 

 
Monitoramento dos adultos e ninfas da B. tabaci  

 

Para o monitoramento dos adultos e ninfas utilizou-se uma lupa de mão com a observação dos insetos a cada sete dias, a 

contagem das moscas foi realizada em três folíolos por plântula nos dois ambientes da pesquisa, colocando as ninfas e 

adultos em micro tubos para verificação em lupa estereoscópica no laboratório. Os dados da dispersão da dinâmica 

populacional da B. tabaci, analisados através do representação gráfica do Box-Plot e intervalo de confiança (IC) de 95%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Para avaliar a distribuição no nível populacional nas duas variedades de tomateiro em estudo, utilizou-se a análise 

gráfica do Box-Plot. Esta análise consiste em montar gráficos em formas de caixas onde são representados a mediana, o 

primeiro e terceiro quartis dos dados. Que nesse estudo foi aplicado na dispersão dos dados coletados. 

Conjuntamente, exibe também o maior e menor valor observado nos resultados através de linhas retas verticais que se 

originam no primeiro e terceiro quartis, respectivamente. A largura do Box pode ser usada assim como o desvio padrão, 

para se avaliar a dispersão dos dados. No box-Plot analisado por grupo (com limite superior e limite inferior) e intervalo 

de confiança de IC (95%), a média com desvio padrão (DP) e erro padrão (EP), mostram a eficiência e exatidão dos 

cálculos realizados.   

Sendo assim na analise quantitativa da estatística, o monitoramento da B. tabaci teve diferença significativa e isto 

se explica pelo desvio padrão, pois neste caso quanto maior o desvio, mais heterogênea é a amostra (Figuras 1 e 2). 

Valores mais heterogêneos e com maior dispersão foram obtidos em relação ao numero de ninfas nas duas 

variedades, na Carolina DP (16,83±11,90), na Santa clara DP (97,84±69,19), o potencial biótico de mosca branca revelou 

o numero elevado de ovos que eclodiu para a fase ninfal, segundo Cruz, (2017) as fêmeas depositam de 10 a 300 ovos 

durante sua vida, sendo a fecundidade influenciada pela temperatura e pela planta hospedeira; na falta de alimento, a 

postura pode ser interrompida, isso pode justificar os resultados com maior dispersão pelo numero elevado de ninfas 

proveniente dos ovos. 

Nos adultos existe um clímax da população até ao final do ciclo de vida como representado pelos desvios padrões, foi 

observado nas duas variedades que o número de ovos foi reduzido quando comparados com a dispersão no número de 

ninfas. As armadilhas tiveram a eficiência da redução de oviposição e o desenvolvimento das fases subsequentes. 

De acordo com as figuras (1 e 2), a variedade Carolina mostra uma maior resistência em relação a dinâmica 

populacional de adultos e ninfas se comparado com a variedade Santa clara, dados semelhantes também foram 

encontrados em relação a resistência da variedade Santa clara por Toscano et al. (2002), ao considerarem os acessos PI-

134417 (L. hisutum) e LA 716 (L.pennellii) com resistência a B. tabaci, por apresentarem menor infestação de ovos que a 

variedade Santa clara). Para Baldin et al. (2005) observaram que os acessos LA716, PI134417 e PI134418 foram os 

menos atrativos à B. tabaci biótipo B. Fancelli et al. (2005) também verificaram que o acesso LA 716 reduziu a 

oviposição dessa praga, o que indica efeito antixenótico. 

 

Figura 1. Box-plot dos dados das fases da Mosca branca na variedade Santa Clara. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 2. Box-plot dos dados das fases da mosca na variedade Carolina. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Segundo Bellotti e Arias (2001), a resistência da planta hospedeira ao ataque dos insetos representa uma estratégia 

crucial e colabora para uma solução prática, de baixo custo e longa duração, para a manutenção de baixas populações de 

mosca branca, reduzindo as perdas de produção. 

A armadilha adesiva PET amarela, mostrou eficiência nas duas variedades de tomateiro, principalmente na 

captura de adultos. A quantidade de ninfas se mostrou elevada nos gráficos devido ao grande número de ninfas que 

eclodiram dos ovos depositados na planta, a variedade Carolina foi mais representativa, isso pode se confirmar pelo 

resultado do desvio padrão entre as duas variedades. 

De acordo com o gráfico (3), observa-se que a armadilha adesiva amarela PET apresentou maior quantidade de 

insetos coletados dentro da gaiola, nas plântulas com infestação da mosca branca, dados semelhantes também foram 

encontrados por Gaertner e Borba (2014), ao avaliar diferentes cores de armadilhas no monitoramento de pragas em 

alface hidropônica observou que, a cor amarela apresentou maior atratividade em todos os períodos avaliados para 

L..trifolii. 

Santos et al. (2008), verificaram que as armadilhas adesivas de coloração amarela são excelentes ferramentas para 

a detecção e acompanhamento da flutuação populacional de alguns insetos. Como mostra o gráfico (1), as garrafas PET 

(GA), apresentaram média equivalente a 150.02, além da eficiência da armadilha amarela, isso pode se dá devido às 

condições na qual as plântulas foram submetidas, sob ambiente com condições naturais sem a infestação da B. tabaci em 

casa de vegetação, diferentemente das garrafas PET (GB), com 166.63. 

 

Figura 3. Controle massau da B. tabaci utilizando a armadilha adesiva amarela PET nas fases da mosca branca nos 

tratamentos. 

 
 

              Média massau de B. tabaci sem infestação em casa de vegetação (fora da gaiola F.G), Média massau de B. tabaci 
com infestação em gaiola (D.G.). 
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CONCLUSÃO 

 
Desta forma, pode concluir que a variedade Carolina mostrou uma maior resistência à dinâmica populacional de 

moscas brancas representadas pelos dados encontrados. A introdução da armadilha adesiva PET amarela mostrou 

eficiência na captura das moscas quando fixada em ambiente com infestação da B. tabaci, e pode ser uma alternativa para 

o controle massau desse inseto. 
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RESUMO: A espécie Croton heliotropiifolius Kunth, pertence à família Euphorbiaceae, tem sido indicada como 

precursora do efeito alelopático. O trabalho teve por objetivo avaliar o efeito alelopático da espécie Croton 

heliotropiifolius kunth sobre o desenvolimento de Lactuca sativa. O experimento foi realizado no Laboratório de 

Recursos Naturais (LPQRN) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Os extratos foram obtidos por maceração 

etanólica e posteriormente avalidos de forma qualitativa atraves da prospecção fitoquímica preliminar. Para o bioensaio 

de germinação foram preparadas soluções nas concentrações de 0,1; 0,25; 0,5 e 1 mg/mL, tendo água destilada como 

controle. Os recipientes foram revestidos com duas folhas de papel germiteste, aplicados 7 mL das soluções e 

distribuídos 25 sementes de Lactuca sativa. O delineamento experimental do teste alelopático foi inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. Os resultados indicaram a presença de taninos, flavonoides e fenois nos extratos  por 

reações fitoquímicas qualitativas, demonstrando que a espécie  C. heliotropiifolius possui efeito alelopático sobre 

sementes de alface nas concentrações de 0,5 e 1 mg/mL. Portanto, o trabalho revelou que as sementes de Lactuca sativa 

foram pouco sensíveis ao serem submetidas ao extrato etanólico da C. heliotropiifolius. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alface, Metabolitos secundários, Alelopatia. 

 

Allelopathic effect of the ethanolic extract of Croton heliotropiifolius Kunth on the 

growth and early development of Lactuca sativa L. 
 

ABSTRACT: The species Croton heliotropiifolius Kunth, belongs to the family Euphorbiaceae, has been indicated as 

precursor of the allelopathic effect. The objective of this work was to evaluate the allelopathic effect of Croton 

heliotropiifolius kunth on the development of Lactuca sativa. The experiment was carried out at the Natural Resources 

Laboratory (LPQRN) of the Federal University of Alagoas (UFAL). The extracts were obtained by ethanolic maceration 

and then qualitatively evaluated through preliminary phytochemical prospecting. For the germination bioassay solutions 

were prepared at the concentrations of 0.1, 0.25, 0.5 and 1 mg / mL, having distilled water as controls. The containers 

were coated with two sheets of paper germiteste, applied 7mL of the solutions and distributed 25 seeds of Lactuca sativa. 

The experimental design of the allelopathic test was completely randomized with four replicates. The results indicated 

the presence of tannins, flavonoids and phenols in the extracts by qualitative phytochemical reactions, demonstrating that 

the C. heliotropiifolius species has an allelopathic effect on lettuce seeds at concentrations of 0.5 and 1 mg / mL. of 

Lactuca sativa were less sensitive when submitted to the ethanol extract of C. heliotropiifolius. 

 

KEYWORDS: Lettuce, Secondary metabolites, Allelopathy. 

  

INTRODUÇÃO 
 

A alelopatia consolida-se como mecanismo no qual as plantas liberam compostos que exercem efeito negativo 

e/ou positivo sobre outras espécies vegetais, desempenhando papel primordial na agricultura e, na descoberta de novos 

compostos. Muitos desses compostos podem ser regulados através de fatores como água, nutrientes, presença de 

microrganismos e textura do solo, estudos recentes vêm sendo desenvolvidos a fim de buscar produtos de origem natural, 

desprovidos de agentes contaminantes que possam intervir no controle de plantas infestantes sem causar prejuízos 

econômicos a agricultura (ATAK et al., 2016; ISMAIL et al., 2016; KHANH et al., 2007).   

Assim, o potencial alelopático de uma espécie doadora pode ser identificado através de bioensaios laboratoriais, 

utilizando sementes de alface (Lactuca sativa L.) e tomate (Lycopersicum esculentum Mill.)  como bioindicadoras por 

serem mais sensíveis à resistência (NETO  et al., 2014). Durante a realização dos bioensaios é preciso salientar a 

importância do pH e potencial osmótico ideal consideradas ótimas para a germinação ocorrer em menor tempo, podendo 

apresentar variações de pH acima de 3.0 e abaixo de 7.0 e potencial osmótico que não ultrapasse -0,2 MPa para não 

mascarar o efeito alelopático (MAGUIRE, 1962).   
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A espécie Croton heliotropiifolius possui estudos que indicam que suas folhas e raízes possuem metabólitos 

secundários como proantocianidinas condensadas e flavonoides, hormônios inibidores do crescimento, o que a torna uma 

espécie de interesse para investigação de suas potencialidades alelopáticas (SALATINO et al., 2007).  

Neste contexto, em virtude da importância investigativa dos metabolitos secundários no ambiente e do não 

conhecimento de C. heliotropiifolius, o presente estudo teve por objetivo avaliar o potencial alelopático de extratos 

vegetais das folhas da espécie, sobre a germinação e o crescimento de plântulas de L. sativa, bem como verificar seu 

efeito alelopático desses extratos em condições de laboratório. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O material vegetal da espécie C. heliotropiifolius foi coletado no Município de Arapiraca - Alagoas, Brasil, teve 

folha e frutos dispostos sobre uma prensa de madeira, e direcionadas ao herbário MAC do Instituto do meio Ambiente do 

Estado de Alagoas – IMA, para obtenção do número de identificação MAC. As análises químicas foram realizadas no 

Laboratório de Recursos Naturais da Universidade Federal de Alagoas LPQRN/UFAL, Campus Simões, Maceió – AL.  

Para tanto, o extrato etanólico foi obtido pelo processo de maceração etanólica com solvente etanol P.A. 99,5% 

com filtragem a cada 24 horas durante cinco dias seguido de filtração e rotaevaporação (BUCHI Heating Bath B-490). A 

prospecção fitoquímica foi realizada tomando como base a metodologia proposta por Matos (1989), a qual foi realizada 

mediante algumas adaptações a fim de realizar prospecção dos seguintes compostos: fenóis, taninos pirogálicos, taninos 

flobafênicos, antocianina e antocianidina, flavonas, flavonóis, xantonas, chalconas, auronas, flavononois, 

leucoantocianidinas, catequinas, flavononas, flavonois, esteróides, triterpenóides e saponinas.  

O ensaio alelopático foi montado a apartir do preparo da solução estoque de 1mg/mL, desta foram obtidas 

soluções testes nas concentrações de 0,1; 0,25; 0,5 e 1mg/mL. Os recipientes de plástico foram revestidos com duas 

folhas de papel germiteste previamente autoclavados, aplicados 7 mL das soluções do extrato e dispostos 25 smentes de 

Lactuca sativa. 

O experimento foi mantido em câmara de germinação tipo B.O.D com temperatura constante de 25ºC e 

fotoperiodo (12L:12E), por 7 dias seguidos de observações diárias. Os parâmetros avaliados foram porcentagem de 

germinação, índice de velocidade de germinação (IVG), número de plântulas anormais e massa da matéria seca, pelas 

seguintes fórmulas: 

 

   Porcentagem de germinação:    

  Onde, 

  N = Número de sementes germinadas ao final do teste; 

  A ou 100 = Número de sementes na amostra 

 

  Índice de velocidade de germinação  

  Onde, 

  ni =  Número de sementes que germinam no   tempo “i”; 

  Ti = Tempo após a instalação do teste; 

   i  =   Dias; 

 

Porcentagem de plântulas anormais:  

Onde, 

A= Número de sementes na amostra 

 

Massa da matéria seca:  

Onde, 

A= Número de sementes na amostra 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
O material vegetal da espécie C. heliotropiifolius coletado no Município de Arapiraca, Alagoas, Brasil, foi 

identificado e a exsicata está depositada no herbário MAC do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA, 

com número de identificação MAC 54392. O processo de seleção, local de coleta estabelecido e coleta das espécies 

vegetais tem sido de fundamental relevância proporcionando uma melhor abordagem investigativa das plantas.  

A análise do potencial osmótico dos extratos de ambos os extratos da folha da C. heliotropiifolius 

demonstraram variação de valores reduzida, estando os valores entre 0,000 a -0,0244 MPa (extrato etanólico). Resultado 

este semelhante ao apresentado por Borela et al. (2012), que ressalta a variação de -0,0146 a -0,0488 MPa para extratos 

aquosos de folhas frescas de Piper mikanianum (Kunth). A prospecção fitoquímica do extrato etanólico da folha da C. 

heliotropiifolius, revelaram a presença de Taninos flobafênicos, flavonas, flavonóis, xantonas, catequinas, esteroides e 
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saponinas, dos quais pode mensurar os flavonoides e taninos como compostos comumente associados ao potencial 

alelopático atuando na inibição do crescimento e defesa de plantas (TAIZ & ZEIGER, 2013).  

Para o percentual de germinação observou-se que com 0,5 e 1 mg/mL do extrato etanólico demonstrou efeito 

alelopático significativo de 99 e 98% de inibição do desenvolvimento das sementes germinadas. Resultados estes 

significativos quando comparados aos realizado por Rech et al. (2015, p.753-754), que verificou efeito alelopático nos 

extratos brutos e frações de Croton argenteus sobre Senna occidentalis seedlings na inibição da porcentagem final de 

germinação, causando diminuição  de 56,5% e 50% da germinação final. 

Júnior et al. (2017, p.438)  resslta que as aplicações de extratos obtidos com solventes com maiores constantes 

dielétricas a partir de folhas Canavalia ensiformis tem exercido forte influência alelopática na inibição da germibilidade 

de sementes de espécies vegetais consideradas indesejáveis em pastagens. 

Para Índice de velocidade de germinação (IVG), observou-se interação significativa entre o orgão vegetal 

utilizado e a concentração aplicada, inferindo a folha uma elevada produção de metabólitos secundários indicando forte 

efeito inibitorio alelopático da Croton heliotropiifolius pelo decréscimo no IVG na concentrção de 0,5 e 1 mg/mL 

(2,828571mm), influenciando de forma negativa sobre a variável em estudo. Observou-se ainda que ocorreu uma redução 

para a variavel massa da materia seca das folhas de Lactuca sativa quando comparada a testemunha, fator este atribuido a 

ação inibitória considerável do extrato etanólico da C. heliotropiifolius na sua máxima, na concentração de 0,5 e 1 

mg/mL (0,01114175 e 0,012655g). 

Logo, o extrato da folha do velame afetou significamente a formação de plantulas consideradas anormais de 

alface, nas concentrações de 0,5 e 1 mg/mL (4,8 e 8%), tornando lenta a emergência da mesma, refletindo, 

consequentemente, em um menor tamanho e acúmulo de matéria seca. Resultado este semelhante ao apresentado por 

Mendes et al. (2013, p.340) que ressalta que o extrato  de Persea venosa Nees & Mart. (Lauraceae), causou modificação 

na formação das plantulas anormais de alface resultando no aumento significativo (p<0,05). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Portanto, pode-se concluir mediante os resultados analisados que a cultivar Lactuca sativa demonstra ser menos 

sensível ao extrato etanólico da C. heliotropiifolius. A análise qualitativa revelou a presença de taninos, fenóis e 

flavonoides. O teste alelopático revelou maior nível de sensibilidade da alface nas concentrações de 0,5 e 1 mg/mL. 
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RESUMO: O conforto térmico de bovinos leiteiros é um parâmetro que compromete a produção de leite e 

consequentemente a viabilidade do sistema de produção. A temperatura e umidade relativa do ar é um dos fatores 

utilizados para estimar a zona de conforto dos animais. Visando tais fatores, objetivou-se avaliar o efeito da temperatura 

e umidade relativa do ar na produção de leite bovino no sertão alagoano. A área de estudo está localizada no município 

de Poço das Trincheiras, sertão alagoano. Foram utilizados cincos matrizes, em período de lactação com padrão racial 7/8 

de holandês. Os animais se encontravam em sistema semi-intensivo de produção. As variáveis analisadas foram produção 

de leite, temperatura do ambiente, umidade relativa do ar e índice de temperatura e umidade (ITU).A temperatura e a 

umidade do ar foram registradas ininterruptamente mediante a utilização de um termo-higrômetro, com indicador de 

temperatura externa e interna, foram registrados os índices climáticos diariamente às 14 horas. Os dados foram tabulados 

mensalmente e espressos em médias e submetidos a analise de correlação e regressão. Observou-se que a produção de 

leite tem correlação com a temperatura ambiente, evidenciando maiores produções entre 22 e 25°C, a partir de 30°C 

apresentou-se redução da produção. As Baixas porcentagens(73 e 78%) de ITU demonstrou relação positiva com maiores 

produções de leite. A temperatura ambiente e o índice de temperatura e umidade influencia a produção de leite, 

reforçando a importância do conforto térmico em bovinos leiteiros nas zonas semiáridas, para reduzir o impacto do 

ambiente na produção de leite. 

 

PALAVRAS-CHAVE:Conforto térmico, Produção, Semiárido. 

 

Effect of temperature and relative humidity on milk production and thermal 

stress at the São Pedro farm in the municipality of Poço das Trincheiras-AL. 
 

ABSTRACT: The thermal comfort of dairy cattle is a parameter that compromises milk production and, consequently, 

a viability of the production system. The relation and density of the components used to estimate an animal comfort zone. 

Aiming at these factors, the objectivity and the effect of temperature and relative production on the production of bovine 

milk in the alagoanosertão. A study area is located in the municipality of Poço das Trincheiras, in the backlands of 

Alagoas. We used five matrices, in lactation period with racial pattern breed. The animals are found in the semi-intensive 

production system. The analyzed variables were milk production, temperature, humidity and relative humidity (UTI). 

The temperature and humidity of the air were signaled uninterruptedly after the use of a thermo-hygrometer, with 

external and internal temperature indicator, were the daily climatic indicators at 2 o'clock. Data were tabulated monthly 

and expressed on average and submitted to correlation and regression analysis. It was observed that milk production has 

a connection with the ambient temperature, showing large yields between 22 and 25 ° C, from 30 ° C of production. The 

low percentages (73 and 78%) of the ITU showed a positive relation with the higher milk yields. The temperature 

environment and the temperature and behavior index with a production of milk, reinforcing the density to be able in dairy 

cattle in the semi-asids, to reduce the impact of the environment on milk production. 

 

KEYWORD: Thermal comfort, Production, Semi-arid 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A região Semiárida do Brasil possui um clima bem definido em relação à temperatura. São bastante comuns altas 

temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite, desta forma, cuidados com o bem-estar dos animais de 

produção, tem sido o objeto de estudo de vários pesquisadores e cientistas. A multidisciplinaridade das áreas do 
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conhecimento científico (Meteorologia, Fisiologia animal e bem-estar animal) promoveram avanços tecnológicos com 

alternativas eficientes possibilitando o melhoramento da adaptabilidade do e sua produção nas mais diferentes regiões. 

 Ainda não se esclareceu totalmente a interação do animal com o ambiente, em virtude das particularidades 

intrínsecas de cada espécie (raça, sexo, idade e estágio fisiológico), considerando as condições ambientais no qual estes 

indivíduos se inserem, pois o clima é um dos fatores que mais influencia na produção animal, por estar relacionado com 

seu bem-estar, principalmente no que se refere ao clima tropical, devido a sua maior adversidade ambiental 

(McDOWELL, 1972). 

 Bovinos leiteiros sobre estresse térmico diminuem seu desempenho, como consequência de mecanismos 

termorreguladores, podendo ser enquadrados em níveis de desconfortos (leve, médio e alto) e desta forma, pode 

distinguir a redução da produção devido ao desconforto térmico, das perdas provocada por falhas de manejo nutricional e 

sanitário (SILVA, 2000). 

 O território brasileiro é ocupado com dois terços, de faixa tropical, sendo características inerentes a estas faixas 

altas temperaturas e baixas unidadesrelativas do ar, favorecendo a elevaçãoda radiação solar, o Nordeste possui 74,30% 

de sua superfície territorial enquadrada como Semiárido (RODRIGUES, et al., 2010).  

 Devido a estas características edafoclimaticas essa região apresenta um desafio maior para sistemas de produção 

animal, devido às elevadas temperaturas do ar associadas com intensa radiação solar resulta em carga adicional de calor 

nos animais a pasto, podendo causar estresse calórico e consequente na produção (PIRES et al., 2000).  

 Em relação à tolerância ao calor existe diferença genética, portanto, os animais de origem indiana Bosindicus são 

mais tolerantes do que animais de origem européia Bostaurus, em virtude da melhor eficiência de transpiração e baixa 

taxa metabólica. O estresse calórico pode resultar em um decréscimo de 17% na produção de leite de vacas de 15 kg de 

leite/dia e de 22% em vacas de 40 kg de leite dia (PINARELLI, 2003). Visando tais fatores, objetivou-seavaliar o efeito 

da temperatura e umidade relativa do ar na produção de leite bovino no sertão alagoano. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A área de estudo está localizada entre as coordenadas geográficas de 9°15'25.18"S e   37°15'49.30" W, no 

Semiárido alagoano, no município de Poço das Trincheiras-Alagoas. A propriedade está inserida a 337 metros de 

altitude. O clima de acordo com a classificação de Köppen é do tipo tropical com estação seca de Inverno com 

pluviosidade média de 524 mm e temperatura média de 24,5°C. 

A temperatura e a umidade do ar foram registradas ininterruptamente por um período de 365 dias entre os meses 

de Junho de 2017 a Maio de 2018 mediante a utilização de um termo-higrômetros,com indicador de temperatura externa 

e interna; temperaturas máximas e mínimas e umidade interna,situado estrategicamente no curral de manejo onde os 

animais se alimentavam e eram ordenhados. Foram registrados os índices climáticos diariamenteàs 14 horas. Ao final do 

mês era realizada a avaliação, através da média de temperatura mensal e umidade relativa.  

Para o calculo do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) foi calculado para o período das 14h00min, a partir do 

modelo imposto por Thom (1959), conforme descrito na equação abaixo.  

 

ITU = (0,8 x TA + (UR/100) x (TA- 14,4) + 46,4)  

Em que; T = temperatura do ar ºC;  

UR = umidade relativa do ar (%). 

 

 Foram utilizadas cinco fêmeas em período de lactação, com padrão racial 7/8 holandês com idade média de  três 

anos, apresentando pelagem do tipo preta  70%, pelagem malhada 15% e pelagem vermelha 15%. Os animais 

encontravam-se em sistema de produção semi intensivo. A dieta era constituída de palma ,silagem de sorgo, bagaço de 

cana e o concentrado ,farelo de  milho 60%, farelo de soja 30% , caroço de algodão 6%, uréia 1% e sal mineral 3%  e 

acesso à água ad libitum. A produção de leite era registrada diariamente de forma individual. 

 Os dados foram tabulados mensalmente e expressos em médias e submetidos a analise de correlação e regressão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 A produção de leite é influenciada pela temperatura do ambiente (gráfico 01), evidenciando uma tendência linear 

crescente na produção de leite, a medida que a temperatura ambiente diminui. De acordo com Nääs eArcaro Júnior 

(2001), a faixa de 13º C a 18º C é a zona confortável para a maioria dos ruminantes, enquanto que para vacas em lactação 

o melhor intervalo estaria entre 4ºC e 24ºC, podendo ser restringida entre 7ºC e 21ºC em função da umidade relativa do 

ar e radiação solar.   Valores esses que estão de acordo com os achados desta pesquisa, que demonstram que a 

maior produção de leite encontra-se entre as temperaturas de 22°C e 25°C. intervalo este que é considerado a zona 

biológica termoneutra para vacas leiteiras (5°C e 25°C) (KADZERE 2002). 

 À medida que a temperatura do ambiente passou de 30°C a produção de leite reduziu para uma média de 60 

kg/dia. Para Kadzere (2002)o limite para o estresse ambiental de bovinos de leite encontra-se em temperaturas acima de 

25° C.Em estudos realizados por Campos et al., (2008) observou-se uma diminuição da produção de leite quando os 

animais foram submetidos à temperatura de 32ºC. 
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Gráfico 01. Produção de leite em função da temperatura máxima do ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 A umidade do ar não apresentou um comportamento linear em relação à produção de leite (Gráfico 02) segundo 

Campos et al., (2008) a umidade relativa (UR) variando de 20% para 45%, essa diferença de 25% na umidade inibe o 

resfriamento evaporativo em bovinos, resultando na elevação da temperatura retal, causando diminuição no consumo de 

alimento e, consequentemente, perdas na produção de leite. 

 Portanto, no Gráfico 02, constata que não há um padrão em relação à produção de leite, fator este que pode estar 

relacionado ao desvio de suprimentos energéticos para o alcance da homeostase. A alta umidade do ar associada à alta 

temperatura promove o desenvolvimento e tendem a acelerar o crescimento de patógenos (HOGAN e SMITH, 1987). 

 

Gráfico 02. Produção de leite em função da umidade relativa do ar 

 
 

Em relação ao índice de temperatura e umidade (ITU) e sua influência na produção de leite, observou-se que, 

em um intervalo de ITU de 73% a 78% a produção de leite tende a aumentar. Campos et al., (2002) propuseram um 

limite máximo de 75% de ITU, visando ao conforto térmico do rebanho leiteiro da raça holandesa.A sensação de 

conforto está relacionada, também, com a umidade do ar. O conforto térmico está diretamente associado ao ITU 

(MACHADO, 1998). 
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Gráfico 01. Produção de leite em função doÍndice de Temperatura e Umidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A temperatura ambiente e o índice de temperatura e umidade influencia a produção de leite, reforçando a 

importância do conforto térmico em bovinos leiteiros nas zonas Semiáridas, para reduzir o impacto do ambiente na 

produção de leite.  

 Uma ferramenta de baixo custo que poderá ajudar a avaliar o nível de estresse térmico das matrizes é a posse de 

um termômetro para monitoramento da temperatura do ambiente, e associar a áreas de sombras artificiais e naturais. 
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RESUMO: O milho (Zea mays) se destaca dentre as forrageiras por ter uma alta produtividade de matéria 

seca/hectare, e pode ser utilizado na alimentação animal de várias formas, silagem ou farelo. Esse trabalho tem como 

objetivo avaliar os efeitos sobre a composição bromatologica da silagem de milho (zea mays), nos diferentes tempos de 

ensilagem sendo às: 0,12,24 e 48 horas após a colheita. O trabalho de colheita e as análises laboratoriais foram realizados 

na Universidade Estadual de Alagoas, Campus II, no município de Santana do Ipanema, Alagoas. O milho foi colhido 

manualmente e triturado em uma máquina forrageira estacionária, regulada para cortar partículas de 2 cm. Foram 

utilizados silos experimentais de PVC, com 0,6m de comprimento e 0,1m de diâmetro e a densidade de compactação da 

forragem nos silos foi de 600 kg/m3 de matéria verde, e foram abertos após 60 dias. Houve diferença na bromatologia 

das silagens. O material que foi ensilado 48 horas após a colheita apresentou uma maior quantidade de MS, FDN e FDA. 

O material processado logo após o corte apresentou maior quantidade de MM e PB. Já a silagem processada 24 horas 

após a colheita apresentou maior quantidade de MO e EE. É possível manipular o valor nutricional de uma silagem 

conhecendo tão somente o efeito do tempo sobre o processo de ensilagem, quanto menor for o tempo gasto nesse 

processo, maior será a quantidade de carboidratos não fibrosos, o que eleva o valor nutricional da silagem. 

 

PALAVRAS CHAVE: Fermentação, nutrientes, qualidade da silagem . 

 

Effect of ensiling time on the bromatological composition of corn silage 
 

ABSTRACT: Maize (Zea mays) stands out among forages because it has a high productivity of dry matter / hectare, 

and can be used in animal feed of various forms, silage or bran. The objective of this work was to evaluate the effects on 

the bromatological composition of corn silage (zea mays), at different silage times, at: 0,12,24 and 48 hours after harvest. 

Harvest and laboratory analyzes were carried out at the State University of Alagoas, Campus II, in the municipality of 

Santana do Ipanema, Alagoas. The maize was harvested manually and ground in a stationary forage machine, adjusted to 

cut 2 cm particles. Experimental PVC silos with 0.6m length and 0.1m diameter were used and the forage compaction 

density in the silos was 600 kg / m3 of green matter and were opened after 60 days. There was a difference in the 

bromatology of the silages. The material that was ensiled 48 hours after harvest had a higher amount of DM, NDF and 

FDA. The material processed shortly after the cut had a greater amount of MM and PB. However, the silage processed 24 

hours after harvest showed higher amount of OM and EE. It is possible to manipulate the nutritional value of a silage 

knowing only the effect of the time on the silage process, the less time spent in this process, the greater the amount of 

non-fibrous carbohydrates, which raises the nutritional value of the silage.. 

 

KEYWORDS: Fermentation, nutrients, silage quality. 

 

INTRODUÇÃO  

  

O milho (Zea mays L.) é uma planta herbácea, classificada como uma espécie diplóide com (2n = 2x = 20) 

cromossomos, alógama com taxa de autofecundação inferior a 5%, e monóica, porém em inflorescências distintas 

(FERREIRA, 2008). Existe uma grande variabilidade genética do milho o que confere um montante de cerca 250 raças 

(PATERNIANI & CAMPOS, 1999). O cultivo do milho é de caráter mundial, abrangendo climas temperados ou 

tropicais. Contudo seu cultivo é beneficiado em períodos onde a temperatura do ar é superior a 15ºC e crescimento 

amplamente afetado pelo nível de radiação solar (AZEVEDO, 2016). O milho pode ser considerado um alimento 

universal, destinado à alimentação humana e animal, sendo a principal fonte de energia dentro do processo de nutrição 

animal, ressaltando a diversidade de utilizações na agroindústria. 

Embora cultivado em regiões com precipitações anuais que oscilam oscilações 300 a 5.000 mm, a quantidade 

média de água requerida pela planta do milho é de 600 mm durante o seu ciclo (ALDRICH et al., 1982). Dentre as 
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forrageiras que se destacam na produção de matéria seca/hectare, o milho se sobressai devido à alta produtividade além 

de qualidades nutricionais, possibilitando produções e alto valor nutritivo de silagem (ZEOULA et al., 2003). A cultura 

do milho é a espécie forrageira mais cultivada para a produção de silagens em unidades de produção leiteira no Brasil 

(BERNARDES 2012). 

O período de colheita para a confecção da silagem deve acontecer quando a forrageira se encontra em estádios 

fisiológicos mais avançados possibilitando obter maior produtividade por área, desde os parâmetros de volume e 

nutrientes (PARIZ, 2013). Silagem é uma tecnologia de conservação de forragem úmida, mediante a fermentação dos 

açúcares contidos na massa ensilada em ácidos orgânicos em ambiente anaeróbio (ALLEN et al., 2003). O teor de 

matéria seca no momento da colheita é um dos fatores determinantes na colheita da forragem e no produto final, pois 

afeta direta e indiretamente todos os processos bioquímicos que ocorrem no silo (CARVALHO, 2013). 

Como fonte primária de volumoso, a silagem representa 67,7% das escolhas dos nutricionistas de animais, sendo 

que a silagem de milho é a mais utilizada, representando 38,10% deste total (MILLEN et al., 2009). O verdadeiro sucesso 

no processo de ensilagem do milho refere-se ao emprego de técnicas corretas o que confere a preservação do alimento, 

garantindo o valor nutricional, quando comparado ao material original, conferindo resultados positivos no desempenho 

animal e diminuição da utilização de alimentos concentrados (CHAVES, 2009). 

Esse trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos sobre a composição bromatologica da silagem de milho (zea 

mays), nos diferentes tempos de ensilagem sendo às: 0,12,24 e 48 horas após a colheita. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O trabalho de colheita foi realizado na Universidade Estadual de Alagoas, Campus II, no município de Santana do 

Ipanema/AL. O milho foi colhido manualmente e triturado em uma máquina forrageira estacionária, regulada para cortar 

partículas de 2 cm. Foram utilizados silos experimentais de PVC, com 0,6m de comprimento e 0,1m de diâmetro e a 

densidade de compactação da forragem nos silos foi de 600 kg/m3 de matéria verde, e foram abertos após 60 dias. As 

análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Alimentos e Nutrição Animal (LANA) da Universidade 

Estadual de Alagoas, Campus II, Santana do Ipanema/AL. Foram analisados, matéria seca (MS), proteína bruta (PB), 

matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN), e fibra em 

detergente ácido (FDA), dos diferentes tempos dos processos de ensilagem 0,12,24 e 48 horas após a colheita. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A bromatologia feita nos alimentos processados nos diferentes tempos de ensilagem difere significativamente 

entre si, como mostra a tabela 01: 

 

Tabela 01. Composição bromatológica de silagens de milho com diferentes períodos de ensilagem após a colheita. 

Variáveis 
Tempo para ensilagem 

Média CV(%) 
0h 12h 24h 48h 

MS 318,141 319,058 317,767 360,032 328,75 3,54 

MM 63,620 56,700 44,100 47,920 53,085 10,98 

MO 936,380 943,300 955,900 952,080 946,915 0,62 

PB 84,600 78,263 82,586 74,222 79,918 7,39 

EE 25,60 21,64 28,32 27,40 25,74 22,61 

FDN 445,608 477,676 472,152 488,626 471,015 7,89 

FDA 351,86 386,34 391,260 438,140 391,900 10,73 

  Equação R² 

MS ŷ = 319.545685 - 0.747950x + 0.032952x2 0.9816 

MM ŷ = 648,7618 – 0,116001x + 0,001663x2 0.9167 

MO ŷ = 93.512382 + 0.116001x - 0.001663x2 0.9167 

FDN ŷ = 455,14000 + 0,075598x 0.7190 

FDA ŷ = 356,25680+ 0,169689x 0.9619 

MS = matéria seca (g/kg); MM = matéria mineral (g/kg); MO = Matéria Orgânica (g/kg); PB= Proteína Bruta (g/kg); 

EE= Extrato Etéreo (g/kg); FDN= Fibra Insolúvel em Detergente Neutro (g/kg); FDA= Fibra Insolúvel em Detergente 

Ácido (g/kg). 

 

. O material que foi ensilado 48 horas após a colheita apresentou uma maior quantidade de MS, FDN e FDA. 

Enquanto que o material processado logo após o corte apresentou maior quantidade de MM e PB. Já a silagem 
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processada 24 horas após a colheita apresentou maior quantidade de MO e EE. Enquanto que a silagem produzida 12 

horas após a colheita apresentou valores nutricionais que ficaram entre as silagens produzidas logo após o corte e 24 

horas depois. 

 

CONCLUSÃO  

 

É possível manipular o valor nutricional de uma silagem conhecendo tão somente o efeito do tempo sobre o 

processo de ensilagem, quanto menor for o tempo gasto nesse processo, maior será a quantidade de carboidratos não 

fibrosos, o que eleva o valor nutricional da silagem. 
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Efeito do tempo de ensilagem sobre a estabilidade aeróbica de silagens de milho 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo principal avaliar os valores médios de pH ,temperatura máxima e 

estabilidade aeróbia de silagens de milho confeccionadas em diferentes períodos de tempo após a colheita.A forragem de 

milho foi cortada ,triturada e armazenada separadamente em silos experimentais de PVC de 100mm de diâmetro por 550 

mm de comprimento, onde foram avaliados quatro tratamentos com cinco repetições, totalizando 20 unidades 

experimentais, e foram abertos após 30 dias de fermentação. Na abertura do silo realizou-se a aferição da temperatura da 

massa das silagens seguindo a em um intervalo de duas horas, durante um período de 96 horas. A execução do projeto de 

pesquisa foi conduzida na Universidade Estadual de Alagoas(UNEAL/CAMPUS II), localizada na região de Santana do 

Ipanema, no Estado de Alagoas, com uma área total de 437,8km². Os resultados foram submetidos à análise de variância 

e regressão. Os modelos de regressão foram adotados a partir da significância dos parâmetros estimados pelos modelos e 

os coeficientes de determinação. O pH final das silagens manteve-se abaixo de 4,0 mesmo após 96 horas de exposição ao 

ar. A média de temperatura máxima das silagens em aerobiose apresentou maior elevação nas silagens que foram 

confeccionadas 24 horas após a colheita (p<0,05), atingindo-se a média de temperatura máxima de 28,5°C, quatro graus 

acima da média de temperatura máxima de silagens confeccionadas logo após o corte da forragem. A perda da 

estabilidade aeróbia ocorreu as 46 horas após o início do ensaio para aquelas que foram ensiladas 24 horas após a 

colheita. 

 

PALAVRAS CHAVE: Aquecimento da silagem, degradação aeróbia, instabilidade aeróbia. 

 

Effect of ensiling time on the aerobic stability of corn silage 
 

ABSTRACT: Maize (Zea mays) stands out among forages because it has a high productivity of dry matter / hectare, 

and can be used in animal feed of various forms, silage or bran. The objective of this work was to evaluate the effects on 

the bromatological composition of corn silage (zea mays), at different silage times, at: 0,12,24 and 48 hours after harvest. 

Harvest and laboratory analyzes were carried out at the State University of Alagoas, Campus II, in the municipality of 

Santana do Ipanema, Alagoas. The maize was harvested manually and ground in a stationary forage machine, adjusted to 

cut 2 cm particles. Experimental PVC silos with 0.6m length and 0.1m diameter were used and the forage compaction 

density in the silos was 600 kg / m3 of green matter and were opened after 60 days. There was a difference in the 

bromatology of the silages. The material that was ensiled 48 hours after harvest had a higher amount of DM, NDF and 

FDA. The material processed shortly after the cut had a greater amount of MM and PB. However, the silage processed 24 

hours after harvest showed higher amount of OM and EE. It is possible to manipulate the nutritional value of a silage 

knowing only the effect of the time on the silage process, the less time spent in this process, the greater the amount of 

non-fibrous carbohydrates, which raises the nutritional value of the silage. 

 

KEYWORD: Silage heating, aerobic degradation, aerobic instability. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O termo estabilidade aeróbia é caracterizado mediante o tempo para observar variações mensuráveis da 

temperatura, sendo altamente variável de poucas horas a semanas (SIQUEIRA et al., 2005).  

A intensidade e susceptibilidade da silagem à deterioração irão depender tipo de fermentação, do material 

original, da quantidade de açúcar residual, da presença de contaminantes, do processo de ensilagem (tamanho de 

partículas, intensidade da compactação e eficiência da vedação), das condições de ambiente (temperatura e umidade) e do 

uso de aditivos (uréia, inoculantes, etc.) 

A deterioração da silagem, quando exposta ao oxigênio é inevitável e pode resultar em perda substancial de 

matéria seca (WOOLFORD, 1990). Geralmente ocorre em silagens que passaram por fermentação homolática, em 

virtude da elevada concentração de lactato (FILYA, 2002) 

O processo de deterioração em aerobiose da silagem está relacionado, essencialmente ao desenvolvimento de 

microrganismos oportunistas como leveduras e fungos (MUCK et al., 1991). Por sua vez, as leveduras (Cândida e 
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Hansenula) promovem uma maior liberação de dióxido de carbono, devido a utilização metabólica de açúcares, o que 

promove perdas de matéria seca (MS), além do consumo de ácido lático, fator este que promove aumento do pH 

favorecendo o surgimento de fungos durante a utilização da silagem.  

A silagem de milho confere uma silagem de bom padrão de substratos para que ocorra o desenvolvimento dos 

microrganismos oportunistas, que resultam na deterioração aeróbia, sendo caracterizadas como silagens de alta 

degradação aeróbia (JOBIM & BRANCO, 2002). 

A respiração das células da planta e enzimas de ação proteolítica continuam em atividade após a picagem da 

forragem no silo, enquanto há a presença de oxigênio e pH elevado. Nessas condições, propiciará o desenvolvimento de 

bactérias aeróbias e microrganismos aeróbios facultativos como leveduras, mofos e algumas bactérias, fator este que 

contribui para a perda de açúcares e redução do valor energético da forragem. Estes microrganismos aeróbios 

facultativos, juntamente com as células da planta, irão competir com as bactérias produtoras de ácido lático por açúcares.  

Entretanto, se esta fase aeróbia se prolongar, haverá o desenvolvimento excessivo de leveduras e mofos, ocasionando o 

aquecimento intenso da silagem, contribuindo a ser pouco estável após a abertura. O aumento da temperatura interna da 

massa ensilada, entre 42 e 44°C, pode resultar em reação de Maillard, que se refere à polimerização de açúcares e 

aminoácidos, ocasionando redução na digestibilidade da proteína, pois o nitrogênio se ligará ao FDA (PEDROSO, 1998). 

Objetivou-se com este ensaio verificar o efeito do tempo de ensilagem sobre o pH, média de temperatura máxima 

e estabilidade aeróbia de silagens de milho. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O experimento foi desenvolvido no campo experimental da Universidade Estadual de Alagoas 

(UNEAL/CAMPUS II), na qual está localizada na região de Santana do Ipanema no Estado de Alagoas com uma área 

total de 437,8km². Possui clima tropical com estação seca de Inverno. A temperatura média é de 24,5º C e a pluviosidade 

média anual é de 693 mm. 

A cultivar do milho foi 1051, plantada em sistema convencional sob latossolo amarelo, de textura média e relevo 

plano + areias quartzosas a franco e moderado segundo Classificação de Araújo et al., (2000). 

A colheita do milho foi realizada manualmente quando o grão atingiu seu estádio farináceo (Figura 01) com teor 

de MS, variando de 32 a 35 % (linha do leite entre 2 e 3) segundo recomendações de Pereira (2013).  

A forragem foi picada em máquina forrageira estacionária, regulada para cortar a forragem em partículas de 

aproximadamente 2 cm e posteriormente homogeneizadas sob lona plástica.  

Foram avaliados quatro tratamentos com cinco repetições, totalizando 20 unidades experimentais, em um 

delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), onde o T1: consiste na forragem ensilada no momento do 

corte; T2: a ensilagem após 12 horas do corte; T3: a ensilagem após 24 horas do corte e T4: a ensilagem após 48 horas do 

corte. Antes da ensilagem de cada tratamento foram coletadas 300g de cada massa triturada para a realização das análises 

Bromatológicas e determinação do pH.  
Os silos experimentais utilizados eram tubos em PVC de 100 mm de diâmetro por 550 mm de comprimento, sendo que 150 

mm do compartimento na parte basal foi adicionado areia esterilizada, separada por saco de náilon da área útil que corresponde a 400 

mm que recebeu o material ensilado segundo metodologia de Pereira et al., (2005). 

Na abertura do silo realizou-se a aferição da temperatura da massa das silagens seguindo a metodologia de 

Santos (2014) em um intervalo de duas horas, durante um período de 96 horas. Para a determinação da estabilidade em 

aerobiose empregou-se a metodologia adaptada de Kung Jr. et al., (2000), cada unidade experimental foi composta por 

um recipiente plástico com capacidade para 4 L, contendo aproximadamente 2 kg de forragem, mantido em sala fechada, 

sob temperatura controlada.  

Os resultados obtidos foram analisados usando-se o PROC GLM do Software SAS 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, 

NC) e submetidos à análise de variância e regressão. Adotou-se como critério para escolha dos modelos de regressão, a 

significância dos parâmetros estimados pelos modelos e os valores dos coeficientes de determinação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No ensaio de estabilidade aeróbia, as variáveis observadas não apresentaram ajuste de modelo linear e 

quadrático (P>0,05).  

O pH final das silagens manteve-se abaixo de 4,0 mesmo após 96 horas de exposição ao ar (Tabela 1). Esses 

resultados podem indicar que a concentração de ácido lático manteve-se elevada mesmo após a exposição ao ar. Após a 

exposição das silagens ao oxigênio, microrganismos indesejáveis presentes na massa ensilada podem voltar a se 

desenvolverem a partir do consumo de carboidratos solúveis residuais e até mesmo ácido lático, afetando assim o pH das 

silagens. Entretanto, essa alteração do pH final não foi verificada nas silagens estudadas. 

Contudo, o pH final isoladamente não constitui informações suficientes para se determinar se houve 

deterioração aeróbia nas silagens.  

A média de temperatura máxima das silagens em aerobiose apresentou maior elevação nas silagens que foram 

confeccionadas 24 horas após a colheita (p<0,05), atingindo-se a média de temperatura máxima de 28,5°C, quatro graus 

acima da média de temperatura máxima de silagens confeccionadas logo após o corte da forragem.  
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Tabela 01. Valores médios de pH final, temperatura máxima e estabilidade aeróbia de silagens de milho confeccionadas 

em diferentes períodos de tempo após a colheita 

 Tempo para ensilagem 
Média CV(%) 

0h 12h 24h 48h 

pH Final 3,6 3,5 3,7 3,6 3,6 1,47 

TM 24,5 25,5 28,5 25,5 25,5 8,66 

EA 62 58 46 58 58 35,10 

TM = temperatura média (ºC); EA = estabilidade aeróbia (h) 

 

O aumento da temperatura reflete as reações exotérmicas que ocorrem na massa ensilada quando na presença de 

oxigênio, como a respiração e multiplicação de microrganismos deletérios à qualidade da silagem. Sá Neto (2013) 

verificou em sua pesquisa que a temperatura média da silagem de milho oscilou entre 36,2ºC e 37,9ºC para silagens de 

milho.  

A perda da estabilidade aeróbia ocorreu as 46 horas após o início do ensaio para o tratamento com 24 horas para 

ensilagem, resultado este que pode ser justificado segundo Pitt (1990) por diversos fatores, dentre eles, temperatura do 

ambiente, crescimento de microrganismos, umidade da forragem, concentração de CO2 e O2, como também teor de 

carboidratos solúveis e concentração de ácidos orgânicos.  

A estabilidade aeróbia durou até 62 horas para as silagens que foram confeccionadas logo após a colheita, 

evidenciando que o maior tempo do processo de ensilagem pode acarretar em menor estabilidade aeróbia das silagens. 

 

CONCLUSÃO  

 
A estabilidade aeróbia das silagens foi superior quando o processo de ensilagem foi realizado logo após o corte da 

forrageira. 
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  Efeitos da adubação orgânica e mineral no cultivo da rúcula (Eruca sativa 
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RESUMO: A rúcula (Eruca sativa Miller., Brassicaceae.) é uma hortaliça folhosa herbácea de rápido crescimento 

vegetativo da família Brassicaceae de ciclo curto, originária do sul da Europa e da parte ocidental da Ásia. Objetivou-se 

com esse trabalho avaliar os efeitos da adubação orgânica e mineral no cultivo da rúcula (Eruca sativa Miller., 

Brassicaceae) em casa de vegetação sombrite (50% de luminosidade). O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação situada no Campus I da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, o delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 5 repetições, os substratos testados foram T1= Solo + Esterco bovino, T2= 

Solo + NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), T3= Solo + Torta de mamona, T4= Solo + Húmus de minhoca, T5= solo 

(testemunha). Constatou-se que houve diferença significativa entre os tratamentos, houve um desenvolvimento 

expressivo principalmente nas plantas tratadas com esterco bovino, para todas as variáveis analisadas, em seguida o solo 

sem adubo e o húmus de minhoca como os melhores tratamentos, para o tratamento torta de mamona e NPK (Nitrogênio, 

Fósforo e Potássio), os resultados não foram significativos.  

 

PALAVRAS CHAVE: Matéria orgânica, desenvolvimento, produtividade. 

 

Effects of organic and mineral fertilization on arugula cultivation (Eruca sativa 

Miller., Brassicaceae) 

 
ABSTRACT. Arugula (Eruca sativa Miller., Brassicaceae.) Is a fast-growing herbaceous hardwood vegetable of the 

short-cycle Brassicaceae family from southern Europe and western Asia. The objective of this work was to evaluate the 

effects of organic and mineral fertilization on arugula cultivation (Eruca sativa Miller., Brassicaceae) in sombrite 

vegetation (50% of luminosity). The experiment was conducted in a greenhouse located at Campus I of the State 

University of Alagoas (UNEAL), the experimental design was completely randomized with 5 treatments and 5 replicates, 

the substrates tested were T1 = Soil + bovine Spat, T2 = Soil + NPK Nitrogen, Phosphorus and Potassium), T3 = Soil + 

Castor cake, T4 = Soil + Worm humus, T5 = soil (control). It was verified that there was a significant difference between 

the treatments, there was an expressive development mainly in the plants treated with bovine manure, for all the variables 

analyzed, then the soil without fertilizer and the earthworm humus as the best treatments, for the pie treatment of castor 

bean and NPK (Nitrogen, Phosphorus and Potassium), the results were not significant. 

 

KEYWORD: Organic matter, development, productivity. 

 

INTRODUÇÃO  

  
 A rúcula (Eruca sativa Miller., Brassicaceae) é uma hortaliça folhosa herbácea de rápido crescimento 

vegetativo da família Brassicaceae de ciclo curto, originária do sul da Europa e da parte ocidental da Ásia. As folhas 

tenras são muito apreciadas na forma de salada (STEINER et al., 2011). Tem um tamanho pequeno e atinge a altura de 

15 a 20 cm no ponto de colheita, com folhas alongadas com lâminas profundamente cortadas, cor verde escura e sabor 

picante, rico em potássio, enxofre, ferro e vitaminas A e C (GONZALEZ et al. , 2006). 

 Atualmente muitos produtores de hortaliças folhosas usam a adubação mineral na produção de hortaliças 

folhosas, afim de obter resultados satisfatórios, porém esses adubos possuem custos muito elevados. Neste sentido, a 

adubação orgânica com esterco animal e, ou compostos orgânicos têm sido amplamente utilizados na produção de rúcula, 

com o objetivo de reduzir as quantidades de fertilizantes minerais e melhorar a qualidade física, química e biológica do 

solo (COSTA et al., 2011; STEINER et al., 2012). 

. Um dos fatores relevantes na produção de rúcula é a sua nutrição. Sabe-se que o suprimento adequado de 

nutrientes desde o estágio da planta até a colheita favorece o sucesso da produção de qualquer vegetal. Para a rúcula, 

qualquer desequilíbrio nutricional pode ser irreversível devido ao curto período de crescimento (CECÍLIO et al., 2014). 

 Nesse contexto objetivou-se com esse trabalho avaliar os efeitos da adubação orgânica e mineral no cultivo da 

rúcula (Eruca sativa Miller., Brassicaceae) variedade folha larga. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação com sombrite (50% de luminosidade) do Campus I da 

Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL, localizada no município de Arapiraca-AL, na latitude 09° 45’ 09’’ S, 

longitude 36° 39’ 40’’ W, altitude 264m com temperatura média de 23.7 ºC. A média anual de pluviosidade é de 752 

mm, a região apresenta clima subtropical (KOPPEN; GEIGEM, 1928). 

O experimento foi realizado de junho a agosto de 2018. Os componentes utilizados na preparação dos substratos 

foram esterco bovino, NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), torta de mamona, húmus de minhoca e solo. Coletaram-se 

amostras dos adubos para determinar a caracterização química (Tabela 1), exceto o NPK, com as concentrações descritas 

no rótulo do fabricante (Tabela 2). O solo usado no experimento foi coletado nas mediações da Universidade Estadual de 

Alagoas-UNEAL e retirado uma amostra para análise da composição química (Tabela 3).  

  

Tabela 1. Análise química dos adubos orgânicos utilizados no experimento, esterco bovino, torta de mamona e húmus de 

minhoca. 

ADUBOS 

ORGÂNICOS 

Ph 

 

Na P K Ca + Mg   Ca Mg   Al H + Al C.T.C.   Sat.   M.O. 

Esterco bovino 

Torta de 

mamona 

Húmus de 

minhoca 

9 

 

6,3 

 

7,1 

230 

 

145 

 

159 

117 

 

70 

 

63 

592 

 

685 

 

510 

8,2 

 

14,7 

 

13,4 

3,6 

 

5,6 

 

4,1 

4,6 

 

9,1 

 

9,3 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

   0,3 

 

   8,5 

 

   1,7 

10,72 

 

17,09 

 

15,40 

15,2 

 

7,0 

 

8,0 

20,8 

 

29,20 

 

6,37 

pH: potencial hidrogeniônico ; Na: sódio (ppm) ; P: fósforo (ppm); K: potássio (ppm); Ca + Mg: cálcio + magnésio 

(meq/100ml); Ca: cálcio (meq/100ml); Mg: magnésio (meq/100ml); Al: alumínio (meq/100ml); H + Al: acidez potencial; 

C.T.C.: capacidade de troca catiônica; Sat: saturação de bases (%); M.O.: matéria orgânica (%).    

 

Tabela 2. Concentração em porcentagem dos minerais. 

MINERAIS (%) 

Nitrogênio (N) 15 

Fósforo (P2O5sol. + H2O) 11 

Potássio (K2O solúvel em H2O) 11 

Dados do fabricante (Vitaplan). 

 

Tabela 3: Composição química do solo (testemunha) utilizado no experimento. 

ATRIBUTOS QUÍMICOS UNIDADES VALORES 

Ph (em água) 

NUTRIENTES 

Na 

P 

K 

Ca + Mg 

Ca 

Mg 

Al 

H + Al 

C.T.C 

SAT em K 

M.O 

- 

- 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(meq/100mL) 

(meq/100mL) 

(meq/100mL) 

(meq/100mL) 

(meq/100mL) 

- 

(%) 

(%) 

7,4 

 

38 

70 

177 

5,9 

5,0 

0,9 

0,00 

0,4 

6,52 

6,7 

1,66 

Análise química realizada na central analítica Alagoas, 2018. 

 

O estudo consistiu em um delineamento experimental inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 5 

repetições, os substratos testados foram: T1= Solo + Esterco bovino, T2= Solo + NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), 

T3= Solo + Torta de mamona, T4= Solo + Húmus de minhoca, T5= solo (testemunha) onde pesou-se 100 g de cada 

adubo e foram incorporados ao solo.  2 dias após o preparo do solo com os substratos, foi realizado a semeadura das 

sementes de rúcula, variedade folha larga, três em cada vaso sendo 3 centímetros na cova, visando a aderência da 

semente ao solo. A germinação ocorreu após três dias da semeadura - DAS sendo registrado em planilha a cada dia o 

índice de germinação – IG. O desbaste foi feito após treze dias após a semeadura - DAS, ficando apenas uma planta em 

cada vaso. A irrigação foi realizada diariamente no horário matutino as 8:00 horas.  
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As plantas foram avaliadas a partir de 13 dias após a semeadura - DAS, sendo registradas semanalmente em 

planilha durante todo período de avaliação onde se determinou a altura da planta (AP), medida a partir da superfície do 

solo até o ápice da folha mais alta; número de folhas (NF), sendo considerado apenas o número de folhas com tamanho 

acima de três centímetros, após os 31 dias após a semeadura – DAS foi feita a colheita, no qual foi determinado em 

balança digital as variáveis, massa fresca total – MFT, massa fresca da parte aérea – MFA, massa fresca da raiz – MFR e 

tamanho da raiz – TR. 

Para a análise estatística dos dados foi feito o teste de tukey a 5% de significância (P<0,05), utilizando-se o 

programa SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Constatou-se que houve diferença significativa entre os tratamentos, obteve-se um desenvolvimento expressivo 

principalmente nas plantas tratadas com esterco bovino, para todas as variáveis analisadas, em seguida, o solo sem adubo 

e o húmus de minhoca tendo resultados significativos, indicando os melhores tratamentos. Verificou-se que os 

tratamentos, torta de mamona e NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) não proporcionaram bons resultados no 

desenvolvimento das plantas de rúcula (Tabela 4).  

A maior altura das plantas (ALP) não diferiram estaticamente entre os tratamentos orgânicos (esterco bovino, 

solo sem adubo e húmus de minhoca). Resultados semelhantes ao dessa pesquisa foi verificado por Salles et al. (2017) 

onde constatou-se maiores alturas de rúcula no sistema de cultivo orgânico, com adição de insumos como o esterco 

bovino.  

Com relação ao número de folhas (NF) e massa fresca da parte aérea (MFPA), obteve-se melhores resultados no 

tratamento com esterco bovino (Tabela 4). Resultados semelhantes ao dessa pesquisa foi verificado por Farias et al. 

(2017), onde obtiveram maior peso de massa fresca e número de folhas de alface em sistema orgânico utilizando esterco 

de boi.  

Para a variável matéria fresca total (MFT), notou-se que o tratamento com torta de mamona não foi 

significativo, com peso médio das plantas de 3,52 g, sendo inferior as médias das plantas tratadas nos demais 

tratamentos. As variáveis massa fresca da raiz (MFR) e tamanho da raiz (TR), verificou-se que, não houve diferença 

significativa entre os tratamentos testados (Tabela 4).  Oliveira et al. (2010) trabalhando com adubação mineral e 

orgânica no cultivo de rúcula e alface, obtiveram resultados semelhantes ao dessa pesquisa, onde a maioria dos 

tratamentos orgânicos produziram efeitos signifitivos sob ambas culturas, com exceção da torta de mamona, o adubo 

mineral incorporado ao solo também não demonstrou valores tão expressivos para as variáveis analisadas.   

 

Tabela 4. Altura da planta (ALP), número de folhas (NF), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca da raiz 

(MFR), tamanho da raiz (TR). 

TRATAMENTO ALP 

(cm) 

NF 

(u) 

MFT 

(g) 

MFPA 

(g) 

MFR 

(g) 

TR 

(cm) 

Solo + Torta de 

mamona 

5.904 b 5.00c 3.520 c 3.098 c 0.38 c 15.22 c 

Solo + NPK 9.890 b 6.35b 9.372 b 8.322 b 0.48 c 16.38 c 

Solo + Húmus de 

minhoca 

12.05 a 6.65b 9.704 b 8.848 b 0.89 b 18.86 c 

Solo sem adubo 13.16 a 7.05b 16.21 a 9.020 b 3.91 a 34.90 a 

Solo + Esterco 

bovino 

13.35 a 8.10ª 17.67 a 13.29 a 7.08 a 38.66 a 

C.V. (%) 21.29 6.87 35.46 29.61 68.73 23.94 

Médias seguidas de mesma letra, na mesma coluna e linha, não apresentam diferenças significativas, ao nível de 

significância de 5%, pelo teste de Tukey. 

 

Para Camargo (2012), 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 produzindo efeitos significativos sobre as hortaliças, atua ainda na 

melhoria da qualidade do solo, da água e para a saúde vegetal e humana. 

De acordo com Souza (2005), na agricultura convencional, a utilização de adubos químicos promove, com o 

passar do tempo, uma redução na atividade biológica do solo podendo afetar o desempenho produtivo das culturas. 

 

CONCLUSÃO  

 

Nesse estudo notou-se eficiência da maioria dos adubos orgânicos testados, apresentando melhores resultados 

quando comparados com a adubação mineral. 

Infere-se nesse estudo, que os efeitos nas plantas de rúcula, proveniente da incorporação de esterco bovino ao 

solo, destacaram-se quando comparado com os demais tratamentos. No entanto, também se obteve bons resultados com o 
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húmus de minhoca e solo sem adubo, esse por sua vez pode ter produzido bons resultados em consequência de sua 

fertilidade.  
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RESUMO: O objetivo é compreender como o biodigestor está sendo usado em propriedades rurais em Alagoas, 

como tecnologia que favorece o desenvolvimento sustentável. A metodologia utilizada partiu de uma abordagem 

qualitativa, tendo como método o estudo de casos. Foram analisadas três unidades de produção familiar, sendo uma 

no município de São José da Tapera, e as demais no município de Piranhas, foram feitas visitas de campos, e 

realizados entrevistas semiestruturadas com os produtores envolvidos no projeto de implantação de biodigestores e 

analise documental. A contribuição da Extensão Rural na replicação e acompanhamento dessa tecnologia é de grande 

importância. Esses equipamentos possuem três partes principais, a saber, caixa de carga, tanque de fermentação e 

caixa de descarga. Com o uso dos biodigestores as propriedades apresentaram melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis na propriedade e simultaneamente a melhoria da qualidade de vida, diminuído assim a evasão para os 

centros urbanos. Apesar de tantos benefícios, um entrave foi identificado, quanto ao uso continuo do biodigestor, o 

longo período de estiagem que pode afetar diretamente o uso dessa tecnologia. É importante ressaltar que nestas 

propriedades o biodigestor é usado apenas para obtenção de biogás e biofertilizante provenientes do biodigestor, não 

se utilizando para outras aplicações como para a geração de energia elétrica. Foi observada também a pouca difusão 

dessa tecnologia na região de Santana do Ipanema. Para isso, há que se realizarem novos estudos. O biodigestor é 

uma tecnologia ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável e por isso sustentável. 

 

PALAVRA-CHAVE: sustentabilidade. desenvolvimento local.biogás. 

 

Rural Extension and sustainable technology: use of biodigestor in Family 

Agriculture 
 

ABSTRACT: This paper aimed to understand how the biodigester is being used in rural properties in Alagoas, 

as a technology that favors sustainable development. The methodology used was based on a qualitative approach, 

using a case study method. Three family production units were analyzed, one in the municipality of São José da 

Tapera and the other in Piranhas, field visits were made, and semi-structured interviews were conducted with the 

producers involved in the biodigester implementation project and document analysis. The contribution of the Rural 

Extension in the replication and monitoring of this technology is of great importance. These equipments have three 

main parts, namely, cargo box, fermentation tank and unloading box.With the use of biodigesters, the properties 

showed a better use of the available resources in the property and simultaneously the improvement of the quality 

of life, thus reducing the evasion to the urban centers. Despite the many benefits, an obstacle has been identified, 

regarding the continuous use of the biodigester, the long period of drought that can directly affect the use of this 

technology. It is important to emphasize that in these properties the biodigester is only used to obtain biogas and 

biofertilizer from the biodigester, not being used for other applications such as the generation of electric energy. It 

was also observed the low diffusion of this technology in the region of Santana do Ipanema. To do this, new 

studies must be carried out. The biodigester is an environmentally correct, socially just and economically viable 

technology and therefore sustainable. 

 

KEYWORD: sustainability. development. biogas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O avanço tecnológico no setor agroindustrial e gestão do mesmo contribuem para a modernização das 

propriedades rurais no Brasil. O uso de fontes energias renováveis, apesar de não ser uma novidade, vem ganhando 

destaque no cenário nacional, através de tecnologias desenvolvidas e adaptadas que podem gerar ótimos benefícios 

de ordem ambiental, social e econômico para as unidades de produção familiar. Neste contexto, os serviços de 

extensão rural impulsionam o uso e a difusão de inovações tecnológicas sustentáveis para a agricultura familiar. Pois 

a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares, a redução da pobreza, consequentemente contribuirá para 

o desenvolvimento local. Essas tecnologias precisam cooperar com o desenvolvimento socioeconômico da 

mailto:jacysds92@gmail.com
mailto:ceicadias@yahoo.com
mailto:risoneidenunes@hotmail.com
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propriedade rural através do aproveitamento dos recursos disponíveis e, bem como, simultaneamente minimizar os 

impactos ambientais decorrentes de seu uso. Este modelo de desenvolvimento precisa respeitar as diferenças culturais 

e contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, buscando a autonomia e não a dependência. Este modelo 

deve ser ambientalmente adequado, socialmente justo e economicamente viável (ANDRADE, 2002). A tecnologia 

sustentável apresentada neste trabalho é o biodigestor rural, que pode ser definido, como um recipiente fechado que 

através da fermentação anaeróbica de dejetos animais, produz biogás e biofertilizante. 

O processo pelo qual se obtém o biogás e o biofertilizante é a biodigestão que pode gerar tanto benefícios 

ambientais quanto sociais além dos benefícios econômicos. Através desse processo, são eliminados do meio ambiente 

os dejetos dispostos de modo inadequado, diminuindo assim a contaminação da água, do solo, e do ar, evitando 

também o contato humano e à proliferação de pragas e outras doenças, além das vantagens da geração de  energia 

renovável o biogás, e uso de biofertilizantes como defensivo natural de grande importância para as lavouras.Segundo 

Pederiva (2012), as novas políticas ambientais que estão sendo adotada pelos governos nos últimos anos estão 

valorizando a instalação de Biodigestor na agricultura familiar, devido às vantagens econômicas que podem ser 

alcançadas com o uso destes, na geração de energia térmica e elétrica, geração de biofertilizante.O biodigestor 

favorece o desenvolvimento local, é um equipamento de fácil manejo, eficaz no tratamento dos dejetos, contribuindo 

de forma direta com o produtor e o meio ambiente. 

Assim o interesse pelo estudo partiu da experiência adquirida durante o trabalho realizado na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, enquanto Técnica em Agropecuária, e de 

conhecimentos adquiridos durante a disciplina de Extensão Rural no curso de Zootecnia, da Universidade Estadual de 

Alagoas - UNEAL. Objetivou-se com este estudo compreender como o biodigestor está sendo usado em propriedades 

rurais em Alagoas, como tecnologia que favorece o desenvolvimento sustentável. Para tanto, serão identificados os 

funcionamentos de biodigestores em propriedades rurais, bem como verificar os resultados obtidos através do uso de 

biodigestores, seus benefícios e desafios a serem enfrentados nas suas aplicações. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A abordagem metodológica foi definida pela necessidade de compreender de que forma o biodigestor está 

sendo utilizado como tecnologia sustentável para a agricultura familiar, em Alagoas. A metodologia utilizada partiu 

de uma abordagem qualitativa, tendo como método o estudo de casos. Foram estudadas três famílias de agricultores, 

nos municípios de São José da Tapera e Piranhas do Estado, no período de junho a agosto de 2017. A pesquisa 

qualitativa tem como base a coleta de materiais empíricos. Segundo Silveira e Córcova (2009) o objetivo da amostra 

é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz 

de produzir novas informações. 

A amostra do estudo foi realizada a partir de três unidades de produção de referencia, baseado num projeto 

piloto, os quais foram escolhidos a partir de critérios estabelecidos pelas instituições idealizadores do projeto. Em 

meio ao objetivo do que se pleiteava revelar com este estudo, foram realizadas entrevistas com roteiro 

semiestruturado. A partir das entrevistas foi possível uma tabulação de dados, contendo, questionamentos 

importantes para que se tivesse uma ideia ampla do tema em destaque. Foram realizadas visitas de campo, a fim de 

coletar informações e iniciar a análise dos dados bem como registro digital por meio de fotos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Extensão Rural no Brasil compreende três modelos, a saber: o difusionista modernizador, o participativo e o 

voltado para o desenvolvimento local. A seguir serão discutidos brevemente cada um deles. No modelo difusionista 

modernizador, originado em 1930, as ações de extensão rural tinham por ideal o desenvolvimento e o progresso por 

meio de implantação de pacotes tecnológicos para o sistema de produção nas áreas rurais, que são ideias da Revolução 

Verde. 

O modelo participativo surge no final dos anos 70, inicio dos anos 80. As instituições EMBRATER e a 

SUDEPE, começaram a se afastar da perspectiva difusionista, pelo menos em nível de discurso, e passaram  a incorporar 

o viés da comunicação horizontal por meio do planejamento participativo. Diz a EMBRATER que o planejamento 

participativo é “o processo pelo qual se procura racionalmente a utilização de recursos humanos, matérias e financeiros 

disponíveis, objetivando sanar problemas identificados no meio rural, juntamente com os produtores e suas famílias”( 

CALLOU,2007).  

O modelo de Extensão Rural voltado para desenvolvimento local emerge como estratégia para resolver através 

de uma dinâmica de “concertação” dos territórios os problemas de inclusão/ exclusão, ou seja, é preciso que cada 

território descubra as suas potencialidades econômicas, para desenvolver-se. 

Como alternativa de tratamento desses dejetos, a tecnologia de biodigestores, esta que atua de forma eficaz no 

aproveitamento de resíduos, além de produzir em seu processo o biogás fonte de metano e o biofertilizante, produtos 

extraídos do processo de biodigestão.  Essa tecnologia de fácil implantação e operação é adaptada às condições também 

do pequeno produtor, favorecendo assim o desenvolvimento sustentável. Assim, a Extensão Rural que na 

contemporaneidade trabalha na perspectiva do desenvolvimento local, contribui para disseminar informações e práticas, 

no caso em estudo no campo da Zootecnia a partir do uso de tecnologias sustentáveis por agricultores familiares. 
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O BIODIGESTOR  

O biodigestor constitui-se de uma câmera fechada onde é colocado o material orgânico, em solução aquosa, 

onde sofre decomposição gerando o biogás, que irá se acumular na parte superior da referida câmera. A decomposição 

que o material sofre no interior do biodigestor, com a consequente geração de biogás, chama-se digestão anaeróbica 

(DEGANUTTI et al., 2002). 

O biodigestor utilizado nas propriedades em estudo foi inspirado no modelo indiano, mas adaptado à região, 

é constituído de três partes, a saber: Caixa de carga – onde são colocados os dejetos e água; Tanque de placas- 

câmara fechada onde ocorre o processo de biodigestão anaeróbica; Caixa de descarga - recipiente que recebe os 

resíduos do processo de fermentação, denominado biofertilizante que pode ser utilizado na produção orgânica de 

alimentos. As recomendações de medidas seguem, o modelo do manual de biodigestor, elaborado pelo PDHC e 

DIACONIA, o processo de construção é simples, 1)Escolha do local; 2) Escavação; 3)Construção das paredes ( segue 

o método das cisternas de placas); 4) Caixa de carga e descarga; 5) Câmara de armazenamento de biogás e 6) 

Construção da trave de segurança. E os materiais necessários são facilmente encontrados nos armazéns de 

construção. 

 

BIODIGESTÃO  

A biodigestão anaeróbia é um processo de degradação do material orgânico em um meio, com ausência de 

oxigênio. Através deste processo realizado no biodigestor se obtém o biogás e o biofertilizante. O biogás é uma 

mistura de vários tipos de gases. O metano, principal componente do biogás, não tem cheiro, cor ou sabor, mas outros 

gases da mistura podem conferir um ligeiro odor, que através de um processo simples de filtragem podem ser 

facilmente eliminados de sua composição (MATTOS, 2012). O biofetilizante é o subproduto da biodigestão e é de 

extrema importância como o próprio biogás. É caracterizado com m excelente fertilizante, também pode ser usado 

como corretivo de acidez, da vida bacteriana e de textura, não possui odores desagradáveis, característicos dos 

dejetos que abastecem o biodigestor, é isento de micro-organismos patogênicos e no solo favorece a multiplicação de 

bactérias que fixam o nitrogênio. Contribuindo assim para aumentar a produtividade e fertilidade dos solos 

(PEDERIVA et al., 2012). 

 

IMPLANTAÇÃO DE BIODIGESTORES  

O biodigestor é uma tecnologia, ainda não muito divulgada na região de Santana do Ipanema, contem apenas 

quatro unidades experimentais, sendo uma na cidade de São José da Tapera e os outros no município de Piranhas. 

Tais experimentos fazem parte do projeto do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), em 

parceria com o Centro Xingó de Convivência com o Semiárido.  

A implantação de tecnologias, o biodigestor e outras tecnologias, surge a partir da necessidade de se utilizar 

de todos os recursos disponíveis da unidade de produção familiar, buscando assim a sustentabilidade da família. Com 

o avanço das politicas públicas que promoviam as tecnologias voltadas á captação e armazenamento de água, foi 

identificada a necessidade de apoiar iniciativas que pudessem potencializar as atividades agropecuárias, com as 

implantações de tecnologias sociais de convivência com o Semiárido 

Assim foi desenvolvido um projeto-piloto de reaplicação de tecnologias voltadas a solucionar os principais 

problemas ali enfrentados por essas famílias, com a participação contínua dos agricultores, intercâmbios de 

experiências e autonomia na seleção das tecnologias que melhor serviam (GUALDANI; FERNÁNDEZ; GUILLÉN, 

2015). O projeto-piloto foi desenvolvido em quatro fases, 1) Seleção das famílias; 2) Seleção das tecnologias pelos 

agricultores;3) Capacitações e 4) Implantação das tecnologias.  

O biodigestor compõe o grupo de 61 tecnologias sociais, estas que estão sendo replicadas e que chegam a 

muitas propriedades rurais do Semiárido, desde o ano de 2014, os benefícios dessas tecnologias são diversos, no que 

diz respeito o acesso á água de beber e para produção, as fontes de energia renováveis e para usos múltiplos. 

 

BIODIGESTORES E SEUS USOS PELOS PRODUTORES RURAIS   

 Os produtores beneficiados com biodigestores habitam na zona rural dos municípios de São José da Tapera 

e Piranhas. Apresenta idade entre 19 e 64 anos. A renda mínima dessas famílias é de 1 salário mínimo, somada a 

renda das atividades agropecuárias. Nessas unidades de produção destaca-se a bovinocultura, ovinocultura e 

caprinocultura.  A construção dos biodigestores ocorreu no ano de 2014, e das propriedades visitadas apenas um 

biodigestor está em funcionamento, os demais devido a problemas de manutenção foram desativados.  Segundo os 

agricultores, a implantação de tecnologias como o biodigestor contribui com o desenvolvimento da agricultura, 

produção sustentável, menos poluição do meio ambiente, e o complemento da renda para o pequeno agricultor. 

O biodigestor instalado em meados de 2014 contribuiu ainda mais para o desenvolvimento sustentável das 

propriedades, que realizam atividades de olericultura, bovinocultura entre outras. O grupo de produtores 

entrevistados relatou ainda que a famílias estão economizando para cozinhar, além de ter, a custo zero, um defensivo 

orgânico natural, contribuindo com isso para o meio ambiente, a pratica dos produtores desta região é o uso da lenha, 

com a chegada do biodigestor, dispensaram a lenha que causava sérios danos ambientais. Os entrevistados relatam os 

motivos pelos quais escolheram essa tecnologia: a disponibilidade da matéria prima utilizada no biodigestor, a 

contribuição com o meio ambiente (poluição, desmatamento), a diminuição das despesas com gás GLP, o 

complemento da renda com a produção de alimentos e conseguintemente a melhoria da qualidade de vida. 
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De acordo com o estudo, o produtor ressaltou que ainda não se consegue a utilização de 100% do biogás 

(produto da biodigestão) nas propriedades, de forma simultânea a uso do gás GLP, em quantidade reduzida após a 

implantação do biodigestor, mais ainda utilizado.  Apesar dos avanços elencados pelos produtores com a implantação 

do biodigestor, eles enfatizaram alguns entraves, por exemplo, a contínua disponibilidade de matéria prima para a 

alimentação do biodigestor, pois as condições do meio não permitem. O produtor, no período longo de estiagem, 

necessita vender os animais, devido às despesas com os alimentos entre outras dificuldades, assim não podendo 

continuar a manter o biodigestor.  Vale ressaltar que existem várias fontes de alimentação para o biodigestor, porém o 

modelo implantado recomenda as fezes de bovinos, devido à disponibilidade na região, que tem a bovinocultura uma 

atividade bem difundida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   O Biodigestor é uma tecnologia sustentável que se destacou nas praticas de Extensão Rural que promove o 

desenvolvimento local em Alagoas, atuando diretamente na eliminação dos dejetos, fontes poluidoras do meio 

ambiente, e fornecendo ao produtor o Biogás, que pode substituir a gás GLP, além do biofertilizante que pode ser 

usado na produção orgânica de alimento. As propriedades rurais que são receptivas as tecnologias desenvolvidas por 

essas instituições de Extensão Rural, apresentam melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na propriedade, 

atenuando os impactos ambientais que surge no processo de produção, numa proposta de Zootecnia com 

sustentabilidade, e simultaneamente, a melhoria da qualidade de vida, diminuindo assim a evasão para os centros 

urbanos. 

Um entrave observado foi o uso continuo dos biodigestores rurais, pois devido o longo período de estiagem  

na região, com isso os produtores vendem os animais, desativado  assim o biodigestor por falta da fonte de 

alimentação que nessas propriedade é exclusivamente as fezes bovinas. Foi identificada também a pouca difusão 

dessa tecnologia na região de Santana do Ipanema. Para isso, há que se realizarem novos estudos. 
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RESUMO: Cyperus rotundus L. possui folhas e tubérculos ricos em fitormônios, sendo usada para o enraizamento de 

estacas. O objetivo deste trabalho foi verificar o potencial de extratos de tiririca na indução do enraizamento em estacas 

de acerola. O experimento foi conduzido em sombrite 50%. As estacas foram confeccionadas com 15 cm de 

comprimento e 5 mm de diâmetro, deixando-se 4 pares de folhas, reduzidas pela metade. Em seguida, foram imersas por 

15 minutos nos seguintes tratamentos: concentrado de tiririca à 0, 25, 50, 75 e 100%. As estacas foram plantadas sacolas 

plásticas contendo mistura de casca de arroz carbonizada e substrato comercial (1:1). Foram realizadas 10 irrigações 

diárias e capinas semanais. Ao final de 90 dias o experimento foi encerrado e avaliadas as seguintes características: 

porcentagem de estacas enraizadas e mortas, número de raízes, folhas e brotos por estaca, comprimento da maior raiz e 

massa seca de raízes. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 5 

repetições de 10 estacas cada. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de regressão, com 5% de 

probabilidade. Não foi verificada diferença estatística entre os tratamentos para nenhuma das variáveis analisadas, exceto 

para a característica número de raízes por estaca, no qual o melhor tratamento foi o uso da água destilada. Esses 

resultados indicam que, independente da concentração testada, o extrato de tiririca não alterou o enraizamento das estacas 

de aceroleira. O extrato de tiririca, nas concentrações testadas, não influencia o enraizamento de estacas de aceroleira. 

 

PALAVRAS CHAVE: tiririca, estaquia, propagação frutíferas. 

 

Extract of Cyperus rotundus as alternative rooting on aceroleira stakes 

 (Malpighia emarginata) 
 

ABSTRACT: Cyperus rotundus L. has leaves and tubers rich in phyton- micons, being used for rooting cuttings. The 

objective of this work was to verify the potential of extracts of tiririca in the induction of rooting in acerola cuttings. The 

experiment was conducted in 50% sombrite. The cuttings were made with 15 cm in length and 5 mm in diameter, leaving 

4 pairs of leaves, reduced in half. They were then immersed for 15 minutes in the following treatments: rosemary 

concentrate at 0, 25, 50, 75 and 100%. The stakes were planted plastic bags containing carbonized rice husk mixture and 

commercial substrate (1: 1). There were 10 daily irrigations and weekly weeding. At the end of 90 days the experiment 

was terminated and evaluated the following characteristics: percentage of rooted and dead cuttings, number of roots, 

leaves and shoots per cutting, length of the largest root and dry mass of roots. The statistical design was completely 

randomized, with 5 treatments and 5 replicates of 10 pegs each. Data were submitted to analysis of variance and 

regression test, with 5% probability. There was no statistically significant difference between treatments for any of the 

variables analyzed, except for the characteristic number of roots per cutting, in which the best treatment was the use of 

distilled water. These results indicate that, regardless of the concentration tested, the root extract did not alter the rooting 

of the woody cuttings. The extract of tiririca, in the concentrations tested, does not influence the rooting of wood 

cuttings. 

 

KEYWORDS: silage, cuttings, fruit propagation. 
 

INTRODUÇÃO  

 

A acerola é um fruto tropical de grande potencial econômico e nutricional, devido, principalmente, ao seu alto 

conteúdo de vitamina C, que associada com os carotenóides e antocianinas presentes destacam este fruto no campo dos 

alimentos funcionais. Além disso, pode-se destacar, ainda, o sabor e aroma agradáveis e a grande capacidade de 

aproveitamento industrial, que viabiliza a elaboração de vários produtos ao mesmo tempo em que promove a geração de 

empregos (Freitas et al., 2006). 

O cultivo da aceroleira teve um grande impulso nos últimos anos, devido à elevada taxa de ácido 
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ascórbico (vitamina C) presente nos frutos. Apesar de toda a perspectiva real e potencial que envolve o cultivo da 

aceroleira no Brasil, a realidade é diferente, pois, na maioria das áreas já estabelecidas, utilizam-se mudas provenientes 

de sementes, o que propicia a desuniformidade dos pomares, pois a propagação da aceroleira por via sexual apresenta 

como inconveniente a segregação hereditária (Martins et al., 2000). 

O domínio do método de propagação é fundamental, tanto para o melhorista, como para o agricultor e a 

indústria, por assegurar a formação de plantios uniformes de aceroleira e de qualidade. A propagação por estaquia, que é 

um dos métodos mais importantes no processo de propagação vegetativa, destaca-se por promover a multiplicação de 

plantas-matrizes selecionadas, mantendo as características desejáveis da mesma (Meletti, 2000). No entanto, existem 

espécies que apresentam facilidade em emitir raízes adventícias de suas estacas, outras as emitem regularmente e aquelas 

com dificuldade no enraizamento. A propagação comercial de mudas por estaquia é viável, mas dependente da 

capacidade de enraizamento de cada espécie, da qualidade do sistema radicular formado e do desenvolvimento posterior 

da planta. Tem-se observado que a dificuldade no enraizamento de estacas de algumas espécies pode ser superada se 

forem fornecidas condições e fatores ótimos para o enraizamento das mesmas (Hartmann et al., 2002). 

O sucesso da propagação vegetativa sofre a influência de vários fatores, entre eles a posição da estaca no ramo, 

o grau de lignificação, a quantidade de reservas e diferenciação dos tecidos, presença ou ausência de folhas nas estacas, 

espécie, época de coleta, tipo de substrato e utilização de substâncias que estimulem a rizogênese (Azevedo et al., 2009). 

Dentre o grupo de reguladores de crescimento o usado mais frequentemente é o das auxinas, sendo que uma das formas 

mais comuns de favorecer o balanço hormonal para o enraizamento é a aplicação exógena de hormônios tais como o 

ácido indolbutírico (AIB), ácido naftaleno-acético (ANA), ácido indolacético (AIA) que eleva o teor de auxinas no tecido 

(Pasqual et al., 2001). 

Além dos indutores químicos, várias tentativas têm sido feitas com substâncias alternativas naturais produzidas 

por várias espécies de plantas, bem como tem sido feito o uso de misturas de extratos naturais, por exemplo: polpa de 

banana homogeneizada, água de coco, peptona, triptona, levedura de cerveja, caseína hidrolisada, suco de tomate, suco 

de abacaxi e extrato de batata aumentam os efeitos das vitaminas e dos aminoácidos e alguns agem como reguladores de 

crescimento (Pierik, 1989). 

Dentre as plantas utilizadas como alternativas naturais podemos destacar a tirrica Cyperus rotundus, a qual é 

conhecida por promover o enraizamento de estacas em diversas espécies (Bergo e Mendes, 2000; Rezende et al., 2013; 

Silva et al., 2015; Batista et al., 2015). De acordo com Lorenzi (2000), a tiririca apresenta nível elevado de AIB 

hormônio, específico para formação das raízes das plantas. Segundo Alves Neto e Cruz- Silva (2008) os metabólitos 

liberados por tubérculos e folhas de tiririca podem ser usados na indução de raízes em estacas, ou seja, atuam como 

sinergistas do ácido indol acético (IAA). 

Devido a reconhecida importância econômica, social e e nutricional da acerola aspectos relativos à 

produção de mudas via clonagem são fundamentais. Uma vez que é através desta técnica que se pode ter garantia de que 

as caracteristicas genéticas da planta-matriz serão perpertuadas na mudas clonadas. Assim, é possível propagar plantas 

reconhecidamente superiores no que se refere à produtividade, valor nutricional, entre outros aspectos. Nesse sentido, 

diversos trabalhos tem sido conduzidos na busca de melhoria das taxas de enraizamento da aceroleira, sendo que os 

trabalhos partes desde o tipo de substrato utilizado para o enraizamento (Lima et al., 2005) até o uso de reguladores de 

crescimento (Bezerra et al., 1991; Nascimento, 1991; Alves et al., 1991; Bezerra et al., 1992; Lima et al., 1992; Bordin et 

al., 2003; Gontijo et al.,2003). Todavia, as taxas de enraizamento, independende: do tipo de estaca, da época de coleta 

dos ramos, do substrato tulizado, do tipo e concentração de regulador de crescimento; não ultrapassam 60%. 

 Assim, tendo em vista o potencial rizogênico da aplicação de extrato aquoso de tiririca, aliado ao baixo custo do 

método e ao fato de não existirem trabalhos relatando o uso deste fitohormônio natural na de produção de mudas de 

aceroloeira por estaquia, verifica-se a necessidade de avaliar o uso da tiririca no enraizamento de estacas de acerola, 

buscando otimizar o processo. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

As plantas matrizes das quais foram coletadas as estacas, estão localizadas no pomar do setor de fruticultura do 

IFAL, Campus Satuba. As estacas semi-lenhosas foram selecionadas da parte terminal dos ramos, com bom 

desenvolvimento e aparentemente sadios, com aproximadamente 15 cm de comprimento e 5 mm de diâmetro, sendo 

cortadas transversalmente próximas à uma gema, na base, e horizontalmente na parte superior. 

Foram deixadas de três a quatro pares de folhas, sendo estas cortadas pela metade. Após a coleta dos ramos, 

estes foram acondicionados em recipientes de isopor com água para evitar a desidratação. 

Para obtenção do extrato de C. rotundus foram utilizados tubérculos frescos, os quais foram coletados no setor 

de fruticultura do IFAL, Campus Satuba. Em seguida, os tubérculos foram lavados com água corrente e sabão neutro, 

sendo postos para secar em folhas de papel. Foram pesados 50g de tubérculos e triturados em liquidificador com 1.000 

mL de água destilada. Após o processamento, foi realizado o peneiramento e a diluição em água destilada nas seguintes 

concentrações: 25, 50, 75 e 100%. O extrato aquoso de tubérculos de C. rotundus foi preparado no mesmo dia da 

confecção das estacas. 

Nas estacas foram realizadas duas lesões longitudinais, com canivete de enxertia, em lados opostos da base das 

mesmas, de modo a romper a casca e expor a região cambial. Em seguida, estas tiveram o terço basal imerso por 15 

minutos nos seguintes tratamentos: T1 - Testemunha (água destilada); T2 - concentrado aquoso de C. Rotundus à 25%; 
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T3 - concentrado aquoso de C. Rotundus à 50%; T4 - concentrado aquoso de C. Rotundus à 75%; T5 - concentrado 

aquoso de C. Rotundus à 100%. 

As estacas foram plantadas sacolas plásticas com dimensões de 8 cm de diâmetro X 15 cm de altura contendo 

uma mistura de casca de arroz carbonizada + substrato comercial indicado para a produção de mudas frutíferas, na 

proporção 1:1. Foram mantidas em estufa coberta com sombrite 50%, com irrigação diária, realizada por microaspersor, 

10 vezes ao dia, por 2 minutos/irrigação. Também foi realizada a capina manual semanalmente. 

Ao final de 90 dias o experimento foi encerrado e avaliadas as seguintes características: porcentagem de estacas 

enraizadas, porcentagem de estacas mortas, número de raízes, folhas e brotos por estaca, comprimento da maior raiz e 

massa seca de raízes. 

Para avaliação do comprimento da maior raiz, foi utilizada uma régua milimetrada. E para a determinação da 

massa seca, as raízes foram lavadas e dispostas em sacos de papel, em seguida colocadas para secar em estufa de 

circulação forçada de ar a 65ºC, até atingir peso constante. 

O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, constituído de 5 tratamentos, com 5 

repetições e 10 estacas por repetição. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de regressão, com 5% de 

probabilidade. Os dados em porcentagem foram transformados em raiz (x + 0,5). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não foi verificada diferença estatística entre as concentrações de extrato aquoso de tiririca e o tratamento 

testemunha para nenhuma das variáveis analisadas, exceto para a característica número de raízes 

por estaca, no qual o melhor tratamento foi o uso da água destilada. Esses resultados indicam que, independente da 

concentração testada, o extrato de tiririca não alterou o enraizamento das estacas de aceroleira. Esperava-se que o 

desenvolvimento de raízes fosse estimulado com a utilização de concentrações crescentes do extrato de tiririca, como tem 

ocorrido em outras espécies (Arruda et al., 2009; Mahmoud, 2009; Xavier et al., 2009).  

Apesar de não ter sido observada diferença significativa para o enraizamento das estacas tratadas com 

concentrações de extrato aquoso de tiririca, verificou-se um efeito linear descrecente com o aumento da concentração do 

extrato, sendo a maior taxa de enraizamento constatada no tratamento testemunha. Meguro (1969) cofirmou a presença 

de ádico indol acético (AIA) em tubérculos de C. rotundus. Este composto pode ter causao um efeito fitotóxico na 

estacas de aceroleira, assim, à medida que a dose de tiririca aumentou a taxa de enraizamento decresceu (Figura 1). 

Resultados semelhantes aos encontrados nesse trabalho foram observados por Fanti (2008), o qual verificou que o extrato 

de tubérculos de tiririca não melhorou o enraizamento de estacas caulinares de pingo-de-ouro (Duranta repens L.) Em 

cultura de cevada, o extrato aquoso de tubérculos de tiririca causou inibição na germinação e no alongamento da radícula 

(Friedman e Horowitz, 1970). 

 

 
Figura 1: Porcentagem de enraizamento de estacas de aceroleira, tratadas com extrato aquoso de tiririca, em 

diferentes concentrações. 

 

As estacas de aceroleira apresentaram um bom desenvolvimento, com baixos índices de mortalidade (Figura 2). 

Isso indica que as condições experimentais, no que se refere ao manejo do sistema de irrigação, foi eficiente, durante o 

período de condução do experimento. Os resultados do presente trabalho não corroboram os de Bujokas et al. (2003) que 

relataram baixa porcentagem de estacas de Duranta repens vivas (6,6%). 
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Figura 2: Porcentagem de estacas mortas de aceroleira, tratadas com extrato aquoso de tiririca, em diferentes 

concentrações. 

 

Não foi verificado efeito das concentrações de extrato aquoso de tiririca sob o variável comprimento da maior 

raiz. No entanto, constatou-se que sob a maior dose do fitohormônio foi obtida a maior média de comprimento do 

sistema radicular das estacas de acerola (Figura 3). Gontijo et al. (2003) ao trabalharem com enraizamento de estacas de 

aceroleira obtiveram resultados semelhantes aos observados neste estudo, ou seja, valores próximo à 4 cm para o 

comprimento da maior raiz, na ausência de regulador de crescimento. 

 

 
 

Figura 3: Comprimento médio da maior raiz de estacas de aceroleira, tratadas com extrato aquoso de tiririca, em 

diferentes concentrações. 
 

As concentrações de extrato de tiririca não influenciaram na massa seca de raízes das estacas de acerola. 

Entretanto,verificou-se a concentração de 25% do extrato de tiririca proporcionou as maiores médias de massa seca de 

raiz, o que, provavelmente, pode estar relacionado a substâncias aleloquímicas, que estão presentes em algumas espécies 

vegetais e ao serem liberadas no ambiente e entrar em contato com outras espécies, influenciam de forma favorável ou 

desfavorável o seu desenvolvimento (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4: Massa seca de raiz de estacas de aceroleira, tratadas com extrato aquoso de tiririca, em diferentes 

concentrações. 
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O número médio de raízes por estaca foi influenciado significativamente pelas concentrações de extrato aquoso 

de tiririca, sendo o efeito linear negativo, ou seja, à medida que a dose de tiririca aumentou diminuiu o número de raízes 

emitidas por estaca (Figura 5). Meguro, (1969) explica que a presença de ácido indol acético nos tubérculos de C. 

rotundus, quando aplicados em concentrações altas podem provocar toxicidez as plantas, reduzindo assim o número de 

raízes por estaca. 

 

 
 

Figura 5: Número de raízes por estaca de aceroleira, tratadas com extrato aquoso de tiririca, em diferentes 

concentrações. 

 

O número de folhas por estaca não foi influenciado pelas concentrações de tiririca testadas (Figura 6). O número 

de folhas nas estacas está relacionado ao equilíbrio hormonal e nutricional da planta. A ausência de resposta à esta 

característica, indica que a aplicação de doses crescentes de extrato de tiririca não influenciou esta relação de equilíbrio 

nas estacas. De acordo com Andrade et al. (2009), os aleloquímicos podem afetar o balanço hormonal, principalmente 

quanto à produção de auxinas, especificamente o ácido 3-indolacético (AIA), pois sua biossíntese está diretamente 

associada aos tecidos de rápida divisão celular e crescimento, especialmente folhas jovens (Taiz e Zeiger 2006). De 

acordo com Souza et al. (1992), a emissão de folhas é um excelente indício da capacidade de enraizamento de estacas. 

Nesse sentido, quanto menor a biossíntese de AIA, menor número de raízes adventícias. 

 

 
 

Figura 6: Número de folha por estaca de aceroleira, tratadas com extrato aquoso de tiririca, em diferentes 

concentrações. 

 

Não foi observado efeito significativo para o número de brotações por estaca, no entando, verificou-se que a 

concentração máxima de extrato de tiririca testada promoveu maior número de brotos por estaca (Figura 7). Segundo 

Marchese et al. (2010), os carboidratos de reserva servem como fonte de energia e produção de carbônicos necessários 

para a produção de novos tecidos. Isso significa que sem um nível mínimo de carboidratos, o crescimento e 

desenvolvimento irão cessar. Portanto, baixa quantidade de reservas, de carboidratos, não fornecerá a energia necessária 

para que ocorra bom enraizamento das estacas (Mayer et al., 2006). Mahmoud et al. (2009), trabalhando com brotação 

das estacas de mandioca, avaliaram a quantidade de raízes, brotos, brotos aéreos, testando o efeito da auxina natural 

extraída do tubérculo da tiririca, da auxina sintética (ácido indolbutírico) e do fertilizante a base de nitrogênio e zinco, e 

observaram que o extrato do tubérculo de tiririca promoveu um melhor desenvolvimento das estacas. 
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Figura 7: Número de brotos por estaca de aceroleira, tratadas com extrato aquoso de tiririca, em diferentes 

concentrações. 

 

CONCLUSÃO  

 

O extrato de tiririca, nas concentrações testadas, não influencia o enraizamento de estacas de aceroleira. 
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RESUMO: A dieta dos animais deve fornecer todos os seus nutrientes essenciais e suprir suas necessidades 

fisiológicas de crescimento, reprodução e saúde. Para isso é necessário formular uma ração apropriada, com os 

ingredientes corretos e na quantidade certa. Objetivou-se estudar o potencial e utilização da farinha de inhame, em 

proporções que possam somar quantidades de nutrientes e matérias primas convencionais e alternativas, a fim de atender 

as exigências diárias para juvenis de tilápia (Orechromis niloticus). As rações experimentais consistiram de níveis 

crescentes de farinha de inhame em substituição ao milho, sendo o T1= contendo somente milho, T2= substituição do 

milho em 7,5 %, T3= substituição do milho em 22,5 %, T4= substituição do milho em 100%. Observa-se que dentre os 

tratamentos 0%, 7,5 %, 22,5 % e 30% o tratamento com 7,5 % de inclusão da farinha de inhame apresentou o melhor 

resultado em relação ao desempenho de crescimento, ao compararmos com o tratamento controle (0%), isso mostra a 

eficiência das propriedades do inhame. O farelo de milho pode ser substituído pela farinha de inhame em diferentes 

concentrações na dieta para alevinos de tilápia-do-nilo sem comprometer o desempenho zootécnico dos peixes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Farinha de inhame, Oreochromis niloticus, nutrição. 

 

 Feed formulation with replacement of conventional ingredients by alternative 

ingredients 
 

ABSTRACT: The animal diet should provide all of its essential nutrients and meet its physiological needs for growth, 

reproduction and health. For this it is necessary to formulate an appropriate ration, with the right ingredients and in the 

right quantity. The objective was to study the potential and the use of yam flour in proportions that can add quantities of 

nutrients and conventional and alternative raw materials, in order to meet the daily requirements for juvenile tilapia 

(Orechromis niloticus). The experimental rations consisted of increasing levels of yam meal replacing maize, with T1 = 

containing only maize, T2 = maize replacement at 7.5%, T3 = maize replacement at 22.5%, T4 = corn in 100%. It is 

observed that among the treatments 0%, 7.5%, 22.5% and 30%, the treatment with 7.5% inclusion of the yam flour 

presented the best result in relation to the growth performance, when comparing with the treatment (0%), this shows the 

efficiency of the properties of the yam. Corn meal can be substituted for yam meal at different dietary concentrations for 

Nile tilapia fingerlings without compromising the fish performance of fish. 

 

KEYWORD: yam flour, Orechromis niloticus, nutrition. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A formulação de ração é uma necessidade básica na Indústria de alimentos para animais.  O desenvolvimento do 

animal está diretamente ligado à sua dieta.  O termo utilizado para o alimento que o animal recebe diariamente é ração, e 

a formulação da ração é a combinação de diferentes ingredientes de maneira a auxiliar na quantidade suficiente de 

nutrientes a um animal em suas diferentes fases do metabolismo. Classes diferentes de animais exigem diferentes 

quantidades de nutrientes, logo, a ração deve ser formulada de forma a cumprir as necessidades desse animal. O objetivo 

principal da formulação de ração é alcançar um nível satisfatório de nutrientes do animal com mínimo custo (SAXENA, 

2011). 

Em vista disso, os alimentos alternativos vêm sendo utilizados como forma de minimizar esses custos, 

principalmente quando se trata de alimentos de fácil obtenção, por serem abundantes na região. (TEIXEIRA et al., 2006).  

Desta forma destaca-se o inhame (Colocasia spp. L) e seus subprodutos, que alcança no Nordeste grande importância 

socioeconômica uma vez que é uma hortaliça produtora de rizomas alimentícios com alto valor nutritivo, energético e 

com alto teor de amido, como um produto na elaboração de rações. (OLIVEIRA, 2002). 

Quando comparada a outros ingredientes usualmente utilizados nas rações, a farinha de inhame substituindo o 

farelo de milho pode suprir as exigências energéticas dos peixes, e reduzir o custo da ração. (LIMA; LUDKE, 2011).  

Deste modo, a realização de estudos com o objetivo de reduzir o custo de rações com a utilização de alimentos 

alternativos, de modo especifico, os rizomas de inhame, na forma de farinha, são de extrema importância para o 

desenvolvimento da piscicultura regional, essencialmente para o pequeno produtor. (MACLEAN; METCALFE, 2001).   
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Nutrição Animal 

 

São chamados de ingredientes as substâncias que, após a ingestão por animais, são digeridas, absorvidas e 

utilizadas.  Grama e feno são descritos como ingredientes, porém nem todos os seus componentes são digeridos. Todos 

os componentes que são utilizados pelo animal, como energia, carboidratos, lipídios, entre outros, são chamados de 

nutrientes. 

A dieta de animais, em particular, consiste de ingredientes, tais como plantas e produtos derivados de vegetais, 

apesar de alguns ingredientes de origem animal, tais como farinha de peixe e leite, serem usados em quantias limitadas.  

Animais dependem dos vegetais para sua própria existência (MCDONALD et al. 2010). 

Diante disso, a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) possui aspectos que a coloca entre as espécies mais 

cultivadas e devido as suas características de rápido crescimento, por suportar baixos níveis de oxigênio na água, altas 

temperaturas e resistência as doenças e ao estresse além de ter boa aceitação pelo mercado consumidor sendo também 

considerada de excelente qualidade nutricional. (KUBITZA, 2000; EL-SAYED, 2006; LIMA; LUDKE, 2011; VILA 

NOVA et al., 2005). Além disso, apresenta boa adaptabilidade quando alimentadas com frutas e hortaliças, em 

substituição aos carboidratos e proteínas (SANTOS et al., 2015). 

Objetivou-se neste trabalho estudar o potencial e utilização da farinha de inhame, produzida com ingrediente 

proveniente do descarte pós-colheita da agricultura local, em proporções que possam somar quantidades de nutrientes e 

matérias primas convencionais e alternativas, a fim de atender as exigências diárias para juvenis de tilápia (Orechromis 

niloticus) criadas em ambiente controlado. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Local  

O experimento foi executado no laboratório de aquicultura do Polo Tecnológico e Agroalimentar de Arapiraca – 

AL. 

 

Coleta dos rizomas e preparação da farinha 

 

 Para confecção das rações foram utilizados rizomas de inhame que seriam desperdiçados, e não utilizados para 

consumo que foram adquiridos de produtores da região local, estas foram lavadas, após isso, descascados e cortadas em 

rodelas finas. Logo após as mesmas foram colocadas em estufas de ventilação forçada a 55°C até que estivessem secas 

para serem moídas em um moinho de facas tipo willye com peneiras de 1 mm. A farinha foi armazenada em freezer a –

36 °C, até serem utilizadas para o preparo das rações. 

 

Formulação e preparação das dietas experimentais 

 

As rações experimentais consistiram de níveis crescentes de farinha de inhame em substituição ao milho, sendo 

o T1= contendo somente milho, T2= substituição do milho em 7,5 %, T3= substituição do milho em 22,5 %, T4= 

substituição do milho em 100% (Tabela 1), as raçoes foram formuladas de acordo com as exigências nutricionais de 

alevinos de tilápia do Nilo, utilizando-se um software de cálculo de rações de custo mínimo Super Crac, contendo em 

média XX% de proteína bruta e XX kcal de energia digestível/kg de ração.  

Tabela 1: Formulação e composição percentual das dietas utilizadas nos tratamentos com diversos níveis de farinha de 

inhame em substituição ao milho na dieta dos alevinos de tilápia-do-nilo durante 60 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T1 T2 T3 T4 

INGREDIENTES Quantidade 

Soja farelo 45% 30,17 29,62 22,63 27,98 

Milho grão 30 22,50 7,50 0,00 

Farinha de vísceras 26,7092 27,53 29,18 30 

Óleo de soja 7,5693 7,15 6,33 5,9111 

Premix-app 5 5,00 5,00 5 

Sal comum 0,5 0,50 0,50 0,5 

Vitcre-peixe 0,05 0,05 0,05 0,05 

B H T 0,002 0,00 0,00 0,002 

Farinha de inhame 0 7,50 22,50 30 

Trigo farelo 0 0,14 0,42 0,5611 

SOMA 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Os ingredientes foram pesados de acordo com a formulação estabelecida pelo programa. Os ingredientes secos 

foram previamente misturados, em seguida foi adicionado o óleo de soja, até que ficassem bem homogêneos, foi 

acrescentada água a temperatura de 65° C, com posterior peletização utilizando extrusora da marca Inbramaq. Após esse 

processo as rações peletizadas foram colocadas em bandejas e levadas à estufa de ventilação forçada a 55° C por um 

período de 24 h, sendo retiradas e acondicionadas em sacos plásticos e armazenada em freezer até a sua utilização. As 

rações foram desintegradas em moinho manual e passadas em peneiras de diversas malhas até que se obtivessem peletes 

adequados à boca dos alevinos, sendo ofertada em três horários (9,12 e 17h). As rações foram acondicionadas em potes 

plásticos fechados identificados e foram mantidos sempre sob refrigeração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Observa-se no gráfico 1 que dentre os tratamentos 0%, 7,5 %, 22,5 % e 30% o tratamento com 7,5 % de 

inclusão da farinha de inhame apresentou o melhor resultado em relação ao desempenho de crescimento, ao 

compararmos com o tratamento controle (0%), isso mostra a eficiência das propriedades químicas e nutritivas do inhame 

tendo como base uma de suas principais fonte que é o carboidrato na substituição de ingredientes ricos em proteína onde 

o milho grão destacasse entre eles como mostra a gráfico acima, não conferindo diferença significativa entre o tratamento 

controle, de acordo com Lima et al. (2011) que incluíram  0 %,5%,10% e 15% de farelo de resíduo de manga na 

confecção da ração de tilápias os mesmos também não obtiveram diferença significativa em relação ao ganho de peso. 

 

                Gráfico 1: Representação gráfica da regressão do peso médio final 

 
 

Contudo outras fontes ricas em carboidratos têm sido testadas. Signor et al. (2007) verificaram que a inclusão do 

trigo em substituição ao milho não influenciou o peso final das tilápias. O mesmo resultado foi obtido por Santos (2007), 

o qual verificou que a inclusão de farelo de coco substituindo o milho e o trigo na ração para tilápia-do-nilo, e também 

nos estudos de Azaza et al. (2008) com farinha de tâmara em substituição ao farelo de soja na alimentação de tilápia-do-

nilo. Pezzato et al. (2000), ao trabalharem com tilápia-do-nilo, encontraram diferença no ganho de peso com a inclusão 

do farelo de coco em substituição ao milho e à soja. 

Segundo Enes et al. (2011), relataram que diante da necessidade da redução de custos na confecção de rações na 

piscicultura uma boa alternativa é substituir as fontes proteicas animais com fins energéticos na alimentação dos animais 

com ingredientes de origem vegetal devido a sua riqueza em carboidratos, ainda de acordo com Hilton et al.(1987), cada 

espécie possui suas exigências em relação o nível de carboidrato  ofertado na ração  no entanto um nível tolerável é 

aquele que mantém o bem estar dos animais  em relação ao seu desempenho. 

Tendo como base o não surgimento de uma diferença estatística nos tratamentos apresentados, resultado diferente 

foi obtido por Tachibana (2007), substituindo totalmente o milho pelo triticale na dieta de tilápia-do-nilo, pode-se 

ressaltar que o custo da ração pode ser reduzido com inclusão de até 30 % da farinha de inhame, possibilitando o não uso 

de ingredientes com custos mais levados como os ingredientes ricos em proteína, é que consequentemente irá reduzir os 

custos da ração tendo como foco principal a redução do valor para o pequeno agricultor.  

Segundo Royo (2012), enfatiza que a redução dos custos na fabricação da ração é possível devido ao fato dos 

produtos utilizados serem regionais facilitando o acesso para os pequenos agricultores, ao contrário do que ocorre com o 

uso da ração comercial que nas regiões mais distantes podem levar a um custo bem mais elevado.  

No presente trabalho, a taxa de conversão alimentar não foi influenciada pela inclusão da farinha de inhame, com 

isso as rações formuladas com a inclusão da farinha de inhame como fonte de carboidrato corresponderam as exigências 

e possibilitaram um bom aproveitamento nos nutrientes na ração. 
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CONCLUSÃO  

 

O farelo de milho pode ser substituído pela farinha de inhame em diferentes concentrações na dieta para alevinos 

de tilápia-do-nilo sem causar prejuízo e comprometer o desempenho zootécnico dos peixes e suas exigências especificas.  
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RESUMO: A introdução de forrageiras adaptadas ao semiárido é importante, pois estas suportam também o déficit 

hídrico da região e possuem uma maior proporção de massa em relação a caatinga, e com isso garante a alimentação dos 

animais durante os períodos de estiagem. O presente trabalho teve como objetivo, identificar os tipos de forrageiras 

cultivadas pelos pequenos produtores como forma de alimento para o rebanho leiteiro de suas propriedades. Foram 

aplicados 40 questionários para caracterização da produção forrageira dos pecuaristas de leite da agricultura familiar do 

município de Major Izidoro.  Os questionários continham informações relacionadas a área e produção forrageira. Os 

dados foram analisados e estudados utilizando uma estatística descritiva com o auxílio de planilhas, gráficos e os 

programas da Microsoft Excel e Microsoft Word. A análise dos dados da pesquisa possibilitou a constatação que em 

média, os produtores possuem 19.79 ha. Contudo, vale ressaltar que alguns chegam a ter mais de 100 hectares e outros 

três ou menos. Os que possuíam grandes quantidades de terras, geralmente eram de famílias de tradições hereditárias. As 

cultivares plantadas anualmente foi a palma com 85% das propriedades e o milho, em 80%. com mera finalidade de 

produzir silagem. 80% afirmaram que usam a palma, como fonte energética; 65% adicionam bagaço de cana à dieta, 

como fonte primária de fibra; a silagem de milho é fornecida ao rebanho em 62,5% das propriedades, sendo uma fonte 

volumosa; como fonte proteica, o concentrado é utilizado, este caracterizado como ingrediente mais oneroso da dieta 

com 62,5%. 

 

PALAVRAS CHAVE: Pecuária, análise, cultivares. 

 

Fodder grown by small producers in dairy cows feeding in the municipality of 

Major Izidoro-AL. 
 

ABSTRACT: The introduction of forages adapted to the semi-arid region is important because they also support the 

water deficit of the region and have a higher proportion of mass in relation to the caatinga, and this guarantees the 

feeding of the animals during periods of drought. The objective of this work was to identify the types of forages 

cultivated by small producers as food for the dairy herd of their properties. A total of 40 questionnaires were applied to 

characterize the forage production of dairy farmers in the family farm of Major Izidoro municipality. The questionnaires 

contained information related to area and forage production. The data were analyzed and studied using descriptive 

statistics with the help of spreadsheets, charts and programs of Microsoft Excel and Microsoft Word. The analysis of the 

research data made it possible to verify that, on average, the producers have 19.79 ha. However, it should be noted that 

some have more than 100 hectares and another three or less. Those who owned large quantit ies of land were usually from 

families of hereditary traditions. The cultivars planted annually were the palm with 85% of the properties and the corn, in 

80%. for the sole purpose of producing silage. 80% stated that they use the palm as an energy source; 65% add sugarcane 

bagasse to the diet as a primary source of fiber; corn silage is supplied to the herd in 62.5% of the properties, being a 

bulky source; as a protein source, the concentrate is used, it is characterized as the most costly ingredient of the diet with 

62.5%. 

 

KEYWORDS: Livestock, analysis, cultivars. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A região semiárida do Brasil é prolongada por cerca de 930 km2 abrangendo uma parte do norte de Minas 

Gerais, Espírito Santo, sertão da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. 

A maior parte da população que predomina esses locais são agricultores, onde a maior força de trabalho é a agropecuária 

(FERREIRA e URBANO 2013). A pecuária leiteira no semiárido é um grande desafio para os produtores de leite; A 

distribuição irregular de chuvas limita os sistemas de produção, ocorrendo uma redução na produção de forragem para os 

animais, seja ela nativa ou cultivada.  

A caatinga possui grande importância na alimentação principalmente nos períodos de estiagens, pois as mesmas 

são adaptadas ao clima e possuem em sua composição bromatológica um índice excelente em termos de nutrientes, 

porém quando o período de estiagem é prolongado, ocorre uma redução na produção de folhas, ocorrendo a falta de 

alimentos para os animais.  

 De acordo com Moreira et al. (2006), apesar de toda essa variação, constitui-se o suporte forrageiro básico da 

maioria das propriedades que se dedicam à pecuária nessa região. Guimarães Filho et al., (1995) relataram que os 
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mailto:daniel_vianei@hotmail.com
mailto:loude14@hotmail.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 172 

valores de 12 –15 ha/UA/ano para a capacidade de suporte da caatinga. Considerando-se apenas a época chuvosa do ano, 

a capacidade de suporte da caatinga fica em torno de 4 - 5 ha/UA/ano. (GUIMARÃES FILHO et al., apud, 

MORAIS,1995) 

A introdução de forrageiras adaptadas ao semiárido é importante, pois estas suportam também o déficit hídrico 

da região e possuem uma maior proporção de massa em relação a caatinga, e com isso garante a alimentação dos animais 

durante os períodos de estiagem. A palma forrageira tem se apresentado como um ótimo recurso alimentar de extrema 

importância para o semiárido, pois esta suporta as condições edafoclimáticas da região e tem sido usado com frequência 

pelos produtores da região durante os períodos de estiagem, (FERREIRA e URBANO, 2013). 

A tecnologia do processo de ensilagem do milho e de outras forrageiras como o sorgo, como alternativa de 

armazenar alimentos para atender a demanda dos períodos de estiagem durante todo o ano, tem sido praticada por 

pequenos produtores para que dessa forma possa ter uma maior disponibilidade de alimentos durante a época de 

estiagem, a vantagem do armazenamento, é que essas forrageiras quando feito todo o processo de ensilagem de maneira 

correta preserva em grande parte o seu potencial nutritivo (FERREIRA e URBANO, 2013). 

A importância do conhecimento das espécies nativas e cultivadas para a produção de alimentos no semiárido 

assume papel essencial na pecuária leiteira, pois é através deste conhecimento se pode ser tomado medidas de como 

melhorar o potencial produtivo da região e assim adotar técnicas que possibilitem uma boa produtividade. 

O presente trabalho teve como objetivo identificar os tipos de forrageiras cultivadas pelos pequenos produtores 

como forma de alimento para o rebanho leiteiro de suas propriedades. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório na zona rural do município de Major Izidoro, 

situado na mesorregião do Sertão de Alagoas. O clima predominante é o semiárido com chuvas irregulares e altas 

temperaturas. Foram aplicados 40 questionários para caracterização da produção forrageira dos pecuaristas de leite da 

agricultura familiar do município de Major Izidoro, no período de cinco meses (dezembro de 2017 a abril de 2018).   

Para os seguintes cálculos do estudo, foram avaliadas as seguintes variáveis: área dos produtores, cultivares 

plantadas, custo anual e formas de plantio empregado na propriedade, dentre outros aspectos correlacionados a atividade. 

Os dados foram analisados e estudados utilizando uma estatística descritiva com o auxílio de planilhas, gráficos e os 

programas da Microsoft Excel e Microsoft Word.  

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Observou-se na Tabela 1 que os pequenos produtores de leite possuem aproximadamente 19,79 hectares. 

Ressalta-se que alguns produtores chegam a ter mais de 100 hectares e outros três ha. Os produtores que possuíam 

grandes quantidades de terras, geralmente são de família de tradições hereditárias.  

 

Tabela 1. Índices forrageiros dos pequenos produtores de leite do município de Major Izidoro. 

  Áreas e produção                                                           Média 

Área dos produtores                                                         19.79ha  

Quantidade plantada                                                      Palma 1,82ha 

Palma e milho/ano                                                          Milho 3,95ha 

 

Custo anual total                                                            Palma R$ 3996,21 

                                                                                       Milho R$ 4456,25 

 Palma que possui                                                          2,17ha  

 

 Forma de Plantio                                                          Manual                     Mecanizado  

 Palma                                                                            100% 

 Milho                                                                             97,5%                             2,5% 

      

Dentre as cultivares plantadas anualmente, a palma têm 85% das propriedades e o milho 80%. A palma é uma 

cultura majoritária na região em virtude de sua forte adaptação e resistência a seca, tendo uma excelente fonte hídrica 

(90% água) e energética, tornando-se dessa forma um meio de subsistência econômica dentro da cadeia produtiva da 

bovinocultura de leite.  

De acordo com Júnior et al (2014) afirmam que os gêneros de palmas cultivadas no Nordeste brasileiro 

constituem um importante recurso forrageiro, contribuindo para suprir a oferta de alimento aos animais no período de 

estiagem, devido a sua rusticidade e elevado potencial de produção de forragem de alto valor nutritivo e disponibilidade 

de água, quando comparada com a vegetação nativa. Ferreira e Urbano (2013), afirmam que a palma forrageira se 

apresenta como recurso alimentar de extrema importância. Adaptada as condições edafoclimáticas da região, tem sido 

frequentemente utilizada na alimentação de bovinos leiteiros, notadamente nos períodos de estiagem prolongada.        
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 Os pequenos produtores plantam em média 1,82 ha de palma e 3,95ha de milho por ano. Os índices baixos de 

plantio são reflexos da quantidade de terras disponíveis e principalmente pela falta de precipitação suficiente nos últimos 

anos para o crescimento e desenvolvimento das culturas, em especial o milho, por ser hidricamente mais exigente que a 

palma. 

Alguns produtores tem seu plantio de forma mecanizada (25%) implicando uma baixa produção de forragens. 

Muitos deles relatam que o trabalho imposto pelo cultivo de forrageiras, em grande parte das propriedades, é feito pela 

própria família. 

Segundo Antonialli e Galan (1997), afirmam que a silagem produzida a partir de capim picado, milho ou sorgo, 

e armazenada nos silos (onde passa por um processo de fermentação anaeróbica), foi uma evolução tecnológica que 

surgiu dos centros de pesquisa. O objetivo é armazenar esse alimento na época em que há forrageiras em abundância e 

fornecê-la na época da seca, em que há falta de forrageiras. Diante da sazonalidade na produção de volumosos que 

caracteriza as regiões tropicais - como consequência da irregularidade pluviométrica - as tecnologias empregadas para 

conservação de forragens têm fundamental importância para a produção animal, (REGO et. Al, 2010 apud FERREIRA e 

URBANO 2013). 

     Devido à escassez sazonal enfrentado pelos pequenos produtores de leite, foi observado que nas propriedades 

os alimentos e/ou alternativas são utilizadas durante este período para manter o rebanho, 80% afirmaram que usam a 

palma, como fonte energética, 65% adicionam bagaço de cana à dieta, como fonte primária de fibra; a silagem de milho é 

fornecida ao rebanho em 62,5% das propriedades, sendo uma fonte volumosa; como fonte proteica, o concentrado é 

utilizado, no qual é caracterizado com ingrediente mais oneroso da dieta, despontou em 62,5% dos casos. A estratégia 

alimentar de misturar a palma aos demais ingredientes da dieta melhora o consumo de fibra, aumentando o consumo 

efetivo dos nutrientes (SOUZA et al., 2010 apud JÚNIOR et. al, 2014). Segundo Silva et. al, (2006) afirmam que a busca 

por alimentos forrageiros que, pela e pelo baixo custo de produção, possibilitem a produção animal nos períodos críticos 

de prolongadas estiagens tem sido constante. Entre as alternativas atualmente disponíveis, encontra-se os restos culturais, 

os resíduos e subprodutos da agroindústria e a palma forrageira (LIRA et al., apud SILVA et al, 2006). 

         

Tabela 2. Manejo forrageiro dos pequenos produtores do município de Major Izidoro- AL. 

Manejo forrageiro Média 

Alimentos ofertados 

Durante a seca 

Palma 80% 

Bagaço de cana 65% 

 Silagem de milho 62,5% 

 Concentrado 62,5% 

 

Culturas plantadas anualmente Palma 85% 

 

Faz análise de solo 

Milho 80% 

Sim 5% 

Não 95% 

 
Com relação ao manejo das terras 5% faz análise de solo, requisito básico para correções de acidez, adubação e 

melhoria da estrutura física do mesmo. Estes fatores influem diretamente no bom crescimento e desenvolvimento das 

culturas plantadas, uma vez que os macro e micro nutrientes precisam estar disponíveis para que as raízes venham a 

carreá-los até a planta.  

  

CONCLUSÃO 

 

As forrageiras adaptadas à realidade edafoclimática dos pequenos produtores foram palma e milho, sendo o seu 

cultivo limitado por falta de precipitações pluviométricas, como a falta de tecnologias e conhecimento para explorar o 

seu maior potencial.  
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Gelado comestível de polpa de tamarindo: caracterização físico-química e 

sensorial 
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Danielle2 

(1)Estudante do curso técnico em agroindústria; Instituto Federal de Alagoas; Batalha, Alagoas; 
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RESUMO: A utilização de soro do leite na elaboração de produtos, é uma alternativa eficiente à melhoria da 

qualidade nutricional e à diminuição dos impactos ambientais gerados por este resíduo. Devido o tamarindo ser pouco 

utilizado em processamento de alimentos, torna-se viável a utilização na elaboração destes produtos.  Este trabalho teve 

como objetivo realizar análises físico-químicas e sensoriais em picolé de tamarindo. Foram elaboradas duas formulações 

de picolé: a primeira com a mistura de água, leite, açúcar e polpa e a segunda com a substituição total da água pelo soro 

de leite. Foram analisados os seguintes parâmetros físico-químicos: teor de água, acidez total titulável, sólidos solúveis 

totais, pH e cinzas. A análise sensorial foi realizada com o uso de ficha sensorial onde foram apresentados os parâmetros 

de avaliação quanto à aparência, cor, aroma, consistência, sabor e impressão global, além da intenção de compra. 

Observou-se que a formulação B possui maior valor para °Brix e teor de acidez, devido à adição do soro. Quanto ao 

índice de aceitabilidade, as duas amostras foram bem aceitas pois obtiveram valor acima de 70%. Conclui-se que a 

produção do gelado comestível de tamarindo é viável a partir das duas formulações. 

 

PALAVRAS CHAVE: picolé; reaproveitamento; Tamarindus indica L. 

Processing of edible ice cream based with milk serum added from tamarindo 

pulp 

ABSTRACT: The use of whey in the elaboration of products is an efficient alternative to improve nutritional quality 

and to reduce the environmental impacts generated by this residue. Because tamarind is little used in food processing, it 

becomes feasible to use them in the preparation of these products. This work aimed to perform physical-chemical and 

sensory analyzes in tamarind popsicles. Two popsicle formulations were prepared: the first with the water, milk, sugar 

and pulp mixture and the second with the total replacement of water by whey. The following physico-chemical 

parameters were analyzed: water content, titratable total acidity, total soluble solids, pH and ash. Sensory analysis was 

performed using a sensory data sheet, where the evaluation parameters regarding appearance, color, aroma, consistency, 

taste and overall impression were presented, as well as the intention to purchase. It was observed that formulation B has a 

higher value for ° Brix and acidity, due to the addition of the serum. Regarding the acceptability index, the two samples 

were well accepted because they obtained values above 70%. It is concluded that the production of the tamarind edible 

ice cream is viable from the two formulations. 

KEYWORD: popsicle; reuse; Tamarindus indica L. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Os resíduos orgânicos gerados pelas indústrias alimentícias contribuem para uma poluição visual e ambiental; 

logo, iniciativas de reaproveitamento estão sendo implantados nas empresas. A utilização de soro em substituição à água 

na formulação de gelados comestíveis torna-se uma alternativa eficiente à melhoria da qualidade nutricional do produto e 

à diminuição dos impactos ambientais gerados por este resíduo (ANTUNES, BOLINI &SILVA, 2004). 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, gelados comestíveis são produtos alimentícios obtidos a 

partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com ou sem a adição de outros ingredientes ou substâncias que tenham 

sido submetidas ao congelamento, em condições que garantam a conservação do produto no estado congelado ou 

parcialmente congelado, durante o armazenamento, o transporte, a comercialização e a entrega ao consumo. Os gelados 

comestíveis podem ser sorvete de massa ou creme, picolés e produtos especiais gelados. 

O tamarindo é uma matéria-prima valorizada no mundo todo por causa dos componentes nutricionais que 

contribuem para a saúde humana. Pode ser usado para acelerar a função dos intestinos, atuando como laxante suave, 

sendo sua polpa um dos melhores purificadores de sangue (HAVINGA et al., 2010). Originado na África tropical e 

normalmente cultivado em regiões tropicais. Seu nome científico é Tamarindus indica L. e possui uma polpa rica em 

ácidos orgânicos como tartárico, cítrico, málico e ascórbico (Vieira Neto, 2002), além de possuir propriedades 

nutricionais e medicinais. Apresenta uma quantidade significativa de vitaminas C e E, vitaminas do complexo B, cálcio, 
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ferro, fósforo, potássio, manganês e fibras, além de compostos orgânicos, fazendo do tamarindo um 

ótimo antioxidante, anti-inflamatório, antiácido, além de ajudar a baixar os níveis de colesterol no sangue. O fruto pode 

ser usado das mais variadas formas, desde a polpa, semente, flores e até folhas. Desta forma, objetivou-se com este 

trabalho produzir gelados comestíveis a partir da polpa do tamarindo em duas formulações: um padrão e outra adicionada 

de soro e realização de análises sensoriais e físico-químicas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
  

Obtenção da polpa de fruta  

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De Alagoas (IFAL) – 

Campus Batalha. Os frutos foram adquiridos na cidade de Monteirópolis-AL na Fazenda São Luiz, com extração da 

polpa na proporção de 1:1 (polpa:água) por meio do despolpamento manual com auxílio de facas de aço inoxidável. O 

acondicionamento foi realizado em embalagem plástica flexível a -18°C até o momento da elaboração do produto. 

 

Elaboração do gelado comestível de tamarindo 

Os ingredientes utilizados na elaboração das formulações do picolé de tamarindo com água (A) e picolé de 

tamarindo com soro (B) estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Ingredientes utilizados na elaboração dos picolés de tamarindo 

Ingredientes Formulações dos picolés 

 A B 

Polpa de tamarindo (g) 559 559 

Açúcar (g) 500 500 

Leite in natura (mL) 600 600 

Água (mL) 600 - 

Goma xantana (g) 

Soro de leite (mL) 

0,12 

- 

0,12 

600 

 

Os ingredientes foram pesados e homogeneizados manualmente. No entanto, a goma xantana foi adicionada por 

último até sua completa dissolução por meio da mistura feita no liquidificador industrial. As formulações foram 

submetidas ao processo de pasteurização por 30 minutos a 65ºC em banho-maria mexendo constantemente. O 

resfriamento ocorreu por imersão a temperatura de ±25°C. Após, os picolés foram colocados em embalagens descartáveis 

de 50mL e levados ao freezer à temperatura de -18ºC. Ao completar 30 min de congelamento, foram inseridas as hastes 

nos picolés e seu congelamento se deu por 22 h.  

 

Análises físicas e físico-químicas 

Análises físicas e físico-químicas dos picolés de tamarindo com água e picolés de tamarindo com soro foram 

realizadas de acordo com o Instituto Adolfo Lutz (2008): teor de água por meio de estufa a 105°C (%); cinzas por 

incineração em mufla a 550°C (%); acidez total titulável por titulometria (%ácido cítrico); pH e sólidos solúveis totais 

(ºBrix). 

 

Análise sensorial 

Os testes sensoriais foram realizados segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

1993) no Laboratório de Processamento de Alimentos do IFAL campus Batalha. A aceitabilidade dos picolés de 

tamarindo com água e picolés de tamarindo com soro foram avaliadas por uma equipe de 60 julgadores não treinados, 

porém consumidores de tamarindo. A análise sensorial foi realizada com o uso de uma ficha sensorial onde foram 

apresentados os parâmetros de avaliação quanto à aparência, cor, aroma, consistência, sabor e impressão global. Foi 

adotada a escala hedônica, a qual é um método descritivo, estruturada de nove pontos (1-desgostei muitíssimo a 9- gostei 

muitíssimo) seguindo a metodologia de Dutcosky (2013).   

Paralelamente, também foi analisada a intenção de compra, com escala de 5 pontos (1-certamente não compraria 

o produto a 5-certamente compraria o produto). 

Os picolés foram codificados aleatoriamente com os seguintes números para realização da análise sensorial: A 

(216) e B (300).  

 

Índice de aceitabilidade 

 

A fim de verificar a aceitabilidade dos picolés de tamarindo com água e com soro foi realizado o cálculo do 

índice de aceitabilidade (IA), de acordo com a metodologia de Dutcosky (2013), utilizando a Equação 1. O IA com boa 

repercussão deve ter o valor mínimo de 70%. 
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 % =  x 100                                                                                               1 

Onde: 

A - nota média da escala hedônica obtida para o produto analisado;  

B - representa a nota máxima na escala hedônica que o produto recebeu. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na Tabela 2 verifica-se que o teor de água de ambas as formulações obteve valores equivalentes, 69,33 e 

69,18%, para os picolés com água e com soro, respectivamente. Souza et. al. (2017) ao elaborarem frozen yoghurt sabor 

tamarindo encontraram valor de 69,76%.  

A quantidade de sais minerais dos picolés vêm do soro (0,5 a 0,7%) e do tamarindo (FASSIO et al., 2009); 

logo contata-se que o picolé com soro tem maior quantidade de teor de cinzas, 0,46%, quando comparado ao picolé com 

água, 0,32%. 

Em relação aos teores de acidez e pH, nota-se que os dois produtos são pouco ácidos por possuírem pH de 

5,13 e 4,80. Apesar disso, o picolé de tamarindo com soro apresentou maior teor de acidez, 0,80%, provavelmente pela a 

adição de soro de leite, já que este possui acidez em torno de 0,08 a 0,14% segundo Nunes e Santos (2015), além da 

acidez do tamarindo, 30,0%, segundo Canuto et al. (2010). 

. 

Tabela 2 - Resultados das análises físicas e físico-químicas realizadas nos picolés de tamarindo  

Parâmetros Formulações dos picolés 

 A B 

Teor de água (%) 69,33 ± 0,61* 69,18 ± 2,58 

Cinzas (%) 0,32±0,10 0,46±0,03 

ATT (% ac.cítrico) 0,69 ± 0,0 0,80 ± 0,10 

pH 5,13 ± 0,0 4,80 ± 0,09 

SST (°Brix) 26,83 ± 0,62 32,83 ± 0,24 

*valores equivalentes ao Desvio padrão 

 

No que se refere ao °Brix, os teores encontrados foram 26,83 e 32,83 para os picolés de tamarindo com água e 

com soro, respectivamente. Devido a concentração de °Brix conter açúcares e outros sólidos totais, como os ácidos, 

observa-se que a maior concentração está contida no picolé de tamarindo com soro por conter tal ingrediente em sua 

formulação, pois o mesmo é rico em substâncias que já foram citadas anteriormente. 

Nas Figuras 3 e 4, pode-se perceber que a maior parte dos provadores consomem picolé e esse consumo ocorre 

frequentemente e um dos fatores que podem estar relacionados a tal resultado são as condições climáticas da região que 

geralmente apresenta um clima quente em maior parte do ano, favorecendo a comercialização desse produto. 

 

 
Figura 1. Idade dos provadores que participaram da análise sensorial das formulações de gelados comestíveis 
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Figura 2. Gênero declarado pelos provadores 

 
Figura 3. Consumo de picolé pelos provadores. 

 

 
Figura 4. Gráfico da frequência de consumo de picolé por parte dos provadores. 
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No índice de aceitabilidade representado na Figura 5, nota-se que ambas as formulações foram bem aceitas com 

valores entre 74,73 e 82,62% para picolé de tamarindo com água e 70,9 e 83,51% para picolé de tamarindo com soro. De 

modo geral, todos foram muito bem aceitos pelos julgadores. De acordo com Dutcosky (2013) para que um produto seja 

aceito quanto as suas características sensoriais é necessário que seu índice de aceitabilidade seja, no mínimo, de 70%. 

 

 
Figura 5 - Índice de aceitabilidade dos atributos sensoriais mais intenção de compra dos picolés de tamarindo  

 

Observa-se a aceitabilidade quanto a aparência global devido aos valores de 79,23% e 79,96% para os picolés de 

tamarindo com água e com soro, respectivamente. Comportamento semelhante foi constatado por Kassada et al. (2015) 
que encontraram valores para aceitação global do sorbet de abacaxi, 84,7%, sorbet de limão, 79,2% e sorbet de uva, 

80,2%.  

 

Na Tabela 3 pode-se observar que ambas as formulações não apresentaram diferença significativa (p≤5) em 

nenhum dos atributos analisados. 

 

Tabela 3- Médias de intensidade atribuída aos atributos sensoriais picolés de tamarindo  

PARÂMETRO A B 

Cor 6,72ª 6,93ª 

Aroma 6,58ª 6,95ª 

Sabor 7,43ª 7,51ª 

Aparência 6,75ª 6,35ª 

Impressão Global 7,01ª 7,08ª 

*Médias seguidas de letras iguais na horizontal não diferem significativamente entre si a 5% de significância pelo teste 

de Tukey. 

 

Observa-se que não houve diferença significativa ao nível de 5% de significância entre nenhum dos sabores 

quanto aos atributos em geral. Comportamento semelhante foi notado por Santana et al. (2003), quanto à textura e o 

aroma de sorvetes, indicando que esses são aspectos de pouca variabilidade enquanto a base dos produtos, seja ela leite 

ou soro, for a mesma.  

Os parâmetros cor, aroma e sabor obtiveram maiores valores no picolé de tamarindo com soro, pois é um 

produto nutricionalmente rico com características peculiares. Tal fato, garante o aproveitamento deste subproduto em 

alimentos convencionais e comumente adquiridos pela população. 

De acordo com os valores para impressão global, verifica-se que é viável a elaboração dos picolés com água ou 

com soro, por possuírem notas análogas. Desta forma, aproveita-se também o tamarindo, o qual é disponível no sertão 

com safras esporádicas, sendo uma forma de consumir a fruta durante o ano. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Os valores de pH e acidez garantem a segurança alimentar dos produtos, além do processo de pasteurização ao 

qual é submetido com o aumento de vida de prateleira. 
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Considerando-se os resultados do alto índice de aceitação, nota-se que é viável a comercialização dos picolés de 

tamarindo com destaque para o picolé com adição de soro por conter mais nutriente e devido ao benefício ligado a 

diminuição da poluição causada pelo seu descarte inadequado, além da utilização do tamarindo que é uma fruta pouco 

valorizada, agregando valor a ela.  

 

REFERÊNCIAS 

1.  

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Portaria nº. 379 de 26 de abril de 1999. 

Aprova o Regulamento Técnico referente a Gelados Comestíveis, Preparados, Pós para o Preparo e Bases para 

Gelados Comestíveis, constante do anexo desta Portaria.  

2. ANTUNES, A. J; BOLINI, H. M. A; SILVA, K. Soro de leite bovino em sorvete. Alimentos e nutrição. v.15, n. 

2, p. 187-196, 2004. 

3. ARBUCKLE, W. S. Ice Cream. 4. ed. AVI Publishing Company, Inc., Westport, Connecticut, 1986. 

4. BERY, C. C. de S.; VIEIRA, A. C. A.; GUALBERTO, N. C.; CASTRO, A. A. de; SILVA, G. F. da; 

CONCEIÇÃO, A. M. da; SANTOS, D. M. da C. Aceitação Sensorial e Caracterização Físicoquímica de Sorvete 

Sabor Chocolate Submetida ao Congelamento Rápido (-80°C) e Lento (-18°C). XX Congresso Brasileiro de 

Engenharia Química, Florianópolis, SC, 2014. 

5. BRASIL. Resolução – RDC nº 267 de 25 de Setembro de 2003. Dispõe Sobre o Regulamento Técnico de Boas 

Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Industrializadores de Gelados Comestíveis. Diário Oficial, 

Brasília, DF., v. 0, n. 0, 2003. Seção 1. 

6. CANUTO, G.A. B.; XAVIER, A. A. O.; NEVES,L. C.; BENASSI,M. de T. Caracterização Físico-Química de 

Polpas de Frutos da Amazônia e Sua Correlação com a Atividade Anti-Radical Livre. Rev. Bras. Frutic. v.32, 

n.4, 2010.  

7. DONADIO, L.C.; NACHTIGAL, J. C.; SACRAMENTO, C. K. do. Frutas exóticas. Jaboticabal: FUNEP, 1988, 

279p 

8. DUTCOSKY, S.D. Análise sensorial de alimentos. Ed. 2. Curitiba- PR: editora Universitária Champagnat, 

2013. 123p.  

9. FASSIO, L. de O. ; TÉRAN-ORTIZ, G. P. ; ARAÚJO, R. A. B. M. ; MENDONÇA, A. M. B. Caracterização 

sensorial e físico-química de gelados comestíveis a base de soro de leite adicionado de polpas de frutos do 

cerrado. II Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG campus Bambuí II Jornada Científica, 2009. 

10. HAVINGA, R.M.; HARTL, A.; PUTSCHER, J.; PREHSLER, S.; BUCHMANN, C.; VOGL, C.R. Tamarindus 

indica L. (Fabaceae): Patterns of use in traditional African medicine. Journal of Ethnopharmacology. v.127, n.3, 

p.573-588, 2010. 

11. KASSADA, A. T.; CAMPOS, B. E.; BRANCO, G. C. S.; FIOROTO, P. O.; MADRONA, G. S. Sorbet a base 

de caldo de cana saborizado artificialmente. Revista GEINTEC, v. 5, n. 1, p.1716-1725, 2015. 

12. NEVES, B. S. Aproveitamento de subprodutos da indústria de laticínios. In: EMBRAPA. Sustentabilidade da 

pecuária de leite no Brasil: qualidade e segurança alimentar. Juiz de Fora, 2001. p. 97-108. 

13. NUNES, L.; SANTOS, M. G. dos. Caracterização Físico-Química de Soros Obtidos de Diferentes Tipos de 

queijo. Universidade Federal de Uberlândia, Patos de Minas – MG,2015. 

14. SANTANA, R. L. L. , MATSURA, F.C.A.U CARDOSO, R.L., Genótipos Melhorados de Mamão: Avaliação 

Tecnológica dos Frutos em Forma de Sorvete. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v 23, p. 151-155, 2003. 

15. SILVA, T. R. da; REIS, C.G. dos; ALVES, J.E. de A.; OLIVEIRA, C.A. de. Caracterização Físico-Química e 

Sensorial de Gelado Comestível Elaborado com Polpa do fruto de Mandacaru Adicionado de soro de Leite. I 

Congresso Internacional das Ciências Agrárias. COINTER- PDVAgro, 2016. 

16. SOUZA, R. L. A.; FEITOSA, B. F.; OLIVEIRA, E. N. A.; OLIVEIRA, S. N. Elaboração e caracterização de 

frozen yoghurt sabor tamarindo. Revista Brasileira de Agrotecnologia, v. 7, n. 1, p. 22 – 25, 2017. 

17. VIEIRA NETO, R. D. 2002. Frutíferas potenciais para os tabuleiros costeiros e baixadas litorâneas. Aracaju: 

Empraba Tabuleiros Costeiros. EMDAGRO. 

18. WONG, D. W. S.; CAMIRANT, W. M.; PAVLATH, A. E. Structures and functionalities of milk proteins. 

Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 36, n. 8, p. 807-844, 1996. 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 181 

Larvas de Delphastus davidsoni Gordon (Coleoptera: Coccinellidae) predando 

ninfas de mosca branca 
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RESUMO: As plantas da família Brassicaceae são amplamente consumidas pelo homem em todo o mundo. Dentre as 

espécies que atacam a cultura, destaca-se a mosca branca (Bemisia tabaci Genn.) biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae). 

Objetivou-se avaliar a depredação das larvas de joaninha (Delphastus davidsoni Gordon) sobre ninfas de mosca branca 

em placas de Petri. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e no laboratório da Universidade Estadual de 

Alagoas – UNEAL, Campus I, em Arapiraca- AL, durante os meses de outubro de 2017 a novembro de 2017. Para a 

montagem do experimento em bancada de laboratório foi utilizado papel filtro, algodão e um quadrante da folha couve 

manteiga 3 cm2.  Os dados foram tabulados no Excel 2010 e feito a regressão linear. A população de moscas adultas foi 

reduzida em 27,9%, indicando também 70% de predação da joaninha sobre as ninfas de B. tabaci. Assim as larvas de 

joaninhas agiram de forma significativa sobre a predação das ninfas de mosca branca, reduzindo o número de insetos 

adultos. Infere-se que a joaninha Delphastus davidsoni é um inseto predador de mosca branca e pode ser utilizada para o 

controle biológico nesta cultura. 

 

PALAVRAS CHAVE: Controle biológico, Brassicaceae, Entomologia.  

 

Larvae of Delphastus davidsoni Gordon (Coleoptera: Coccinellidae) preying on 

whitefly nymphs 
 

ABSTRACT: Plants of the Brassicaceae family are widely consumed by man around the world. Among the species 

that attack the culture, we highlight the whitefly (Bemisia tabaci Genn.) Biotype B (Hemiptera: Aleyrodidae). The 

objective of this work was to evaluate the predation of ladybug larvae (Delphastus davidsoni Gordon) on whitefly 

nymphs in Petri dishes. The experiment was conducted in a greenhouse and in the laboratory of the State University of 

Alagoas - UNEAL, Campus I, in Arapiraca-AL, during the months of October 2017 to November 2017. For the assembly 

of the experiment in laboratory bench was used paper filter, cotton and a quadrant of the leaf kale 3 cm2 butter. The data 

were tabulated in Excel 2010 and performed linear regression. The population of adult flies was reduced by 27.9%, 

indicating also 70% of predation of the ladybug on the nymphs of B. tabaci. Thus the ladybug larvae acted significantly 

on the predation of whitefly nymphs, reducing the number of adult insects. It is inferred that the ladybird Delphastus 

davidsoni is a whitefly predator insect and can be used for biological control in this crop. 

 

KEYWORD: Biological control, Brassicaceae, Entomology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A couve Brassica oleracea L. var. acephala, Brassicaceae; também conhecida como couve comum ou couve 

manteiga, é uma hortaliça folhosa pertencente à mesma família do repolho (B. oleracea L. var. capitata), couve-flor (B. 

oleracea L. var. botrytis) e brócolis (B. oleracea L. var. itálica Plenck) (FILGUEIRA, 2008). 

As plantas da família Brassicaceae são amplamente consumidas pelo homem em todo o mundo (LIN e HARNLY, 

2009), o ataque de insetos-praga limita consideravelmente a produção nas lavouras. Dentre as espécies que atacam a 

cultura, destaca-se a mosca branca (Bemisia tabaci Genn.) biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae), cujos adultos e ninfas 

sugam a seiva das plantas durante o processo de alimentação, injetando toxinas e podendo provocar alterações 

fisiológicas, como o branqueamento do caule (VILLAS BÔAS, 2005). 
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Sabendo-se que as características biológicas e comportamentais de B. tabaci biótipo B facilitam o 

desenvolvimento de resistência aos inseticidas sintéticos dos diferentes grupos químicos (SILVA et al., 2009) e assim, o 

controle biológico representa uma opção mais estável e duradoura no manejo dessa praga (BALDIN et al., 2011).  

Segundo Baldin (2011), larvas e adultos da joaninha Delphastus davidsoni Gordon (Coleoptera: Coccinellidae) 

atacando ovos e ninfas de Bemisia tabaci (Gennadius) biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae) nas plantas de repolho 

utilizadas na multiplicação da mosca branca. Esta é a primeira nomeação de D. davidsoni depredando B. tabaci biótipo B 

em plantas de repolho, limitando sua multiplicação e mostrando alto potencial para o controle biológico da mosca branca 

em condições de ambiente protegido. 

Objetivou-se avaliar a eficiência de predação das larvas da joaninha (Delphastus davidsoni) sobre ninfas de mosca 

branca em bioensaios, a partir das observações no campo em cultivos da Brassicaceae. 

 

PROCEDIMENTO METODOLOGICOS  

 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação e no laboratório da Universidade Estadual de Alagoas – 

UNEAL, Campus I, em Arapiraca- AL, durante os meses de outubro de 2017 a novembro de 2017. Desenvolveu-se em 

casa de vegetação com o cultivo da couve em vasos com 20 repetições e quatro tratamentos, para a manutenção de ninfas 

de mosca branca. O delineamento inteiramente casualizados em bancada de laboratório, sendo seis tratamentos com 12 

repetições em placa de Petri (6 x 20).  

Para a montagem do experimento dos bioensaios em bancada de laboratório foi utilizado papel filtro, algodão e 

um quadrante da folha couve manteiga 3 cm2.  Foi colocado em cada placa de Petri um quadrante da folha da couve (3 

cm2), observado em lupa estereoscópica para contagem de ninfas de mosca branca, após essa fase, foi inserido também 

seis larvas de joaninha (havendo uma variação da quantidade de ninfas de mosca branca por repetição, em cerca de 20). 

As coletas de dados foram analisadas a cada 24 horas contando o número de ninfas e moscas adultas com o auxilio da 

lupa. Os dados foram tabulados no Excel 2010 e analisados a partir das equações da regressão linear.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na figura 1, a regressão linear entre os insetos apresentou o coeficiente de determinação (R2), explica quanto foi 

essa correlação.  A joaninha Delphastus davidsoni (Coleoptera: Coccinellidae) sobre as ninfas de mosca branca, mostrou 

durante a pesquisa resultados com o R2= 0,70, indica uma atuação forte na predação sobre as ninfas, contribuindo com 

uma diminuição na população de 70%. A população de B. tabaci (insetos adultos) com R2= 0,27 (27%) (não apresentou 

significância), não teve uma presença significativa nos testes.  

Segundo Nunes et al. (2017) o controle biológico é uma ferramenta importante na redução da população de 

insetos-praga, e as joaninhas principalmente são predadores vorazes.  

Já Vasco et al. (2016) observou que as joaninhas Harmonia xyridis e Eriopis connexa (Coleoptera: Coccinellidae) 

são extremamente canibais. Afirma ainda que H. axyridis é a espécie mais voraz dos coccinelídeos utilizados no 

experimento, sua preferência, é pelos afídeos, e quando não estão presentes, é mais canibal, predando as larvas da sua 

espécie; entretanto, não deixou de predar larvas da outra espécie. 

Observou-se que o número da população de moscas adultas foi consideravelmente pequeno acima do número de 

ninfas, assim as larvas de joaninhas agiram de forma significativa na predação das ninfas de mosca branca, reduzindo o 

número de insetos adultos. No controle biológico, não existe extinção das espécies, uma vez que a joaninha convive com 

o seu alimento na planta hospedeira.  

 

Figura1. Regressão linear da atividade de predação da Joaninha no controle de mosca branca na couve. 
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CONCLUSÃO 

 

O controle biológico é um manejo adequado e acontece de forma natural no campo ou em bioensaios. A mosca B. 

tabaci, foi controlada de forma significativa pelo predador. 

A joaninha D. davidsoni é inseto predador natural de mosca branca e pode ser utilizada para o controle biológico 

nesta cultura, em sistemas orgânico ou convencional. 
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RESUMO: A falta de assistência técnica continua um desafio no meio rural para pequenos agricultores e agricultura 

familiar. Neste contexto e para atender a uma parte deste público que precisa e não tem uma Ater. Também no intuito de 

cobrir parte desta demanda no Projeto Dom Távora e por não ter um grande contingente de técnicos disponíveis, 

implantamos a figura e metodologia do agente rural jovem no arranjo produtivo de ovinocaprinocultura. Nesta 

necessidade e para fazer o envolvimento do jovem na comunidade. Por isso, se faz necessário os incentivos às práticas 

educativas que promovam o interesse e a participação dos jovens em suas comunidades para que venham desenvolver 

ações de melhorias na qualidade de vida das pessoas do campo e complementar seus estudos. A metodologia dos agentes 

jovens suprirá parte dessa limitação e terão a importante missão de disseminar conhecimentos sobre: produção e 

comercialização, agroecologia, sustentabilidade, financiamento rural e associativismo, dentre outros temas, e exercitá-los 

na prática junto aos beneficiários do projeto, além de: Atuar como educador social, buscando aliar a teoria à prática a 

partir da realidade local; Orientar os produtores no que diz respeito às boas práticas de produção agropecuária; Promover 

a mobilização e articulação da comunidade rural em prol do desenvolvimento socioeconômico e ambiental, e da 

valorização da cultura local; Contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável da ovinocaprinocultura. Essa 

iniciativa proporciona incentivos a agricultura sustentável a troca de experiência é construtiva, além dos jovens 

reconhecerem a grande importância que os mesmos têm com relação a agricultura sustentável. 
 

PALAVRAS-CHAVE: caprinocultura, agente jovem.  

 

ABSTRACT: A major problem of our young rural community is still the migration to the major centers and not 

getting involved in the problems of the community and with local leaders. In this need and to involve young people in the 

community. Therefore, it is necessary to encourage educational practices that promote the interest and participation of 

young people in their communities so that they can develop actions to improve the quality of life of rural people and 

complement their studies. Thus, the Dom Távora Project is the ideal junction for the placement of the Young Rural 

Development Agent as an alternative way of fixing the Youth in the community and to provide an urgent response to 

community problems, especially in the general management of ovinocaprine. The AJDRs will overcome part of this 

limitation and will have the important mission of disseminating knowledge on: production and commercialization, 

agroecology, sustainability, rural finance and associativism, among other topics, and practice them with the beneficiaries 

of the project, as well as: social educator, seeking to combine theory and practice with local reality; Guide producers with 

regard to good agricultural practices; To promote the mobilization and articulation of the rural community in favor of the 

socio-economic and environmental development, and of the valorization of the local culture; Contribute to the integrated 

and sustainable development of sheep and goat breeding; Encourage the participation of producers in the EJA (Youth and 

Adult Education) in the partnership with the municipality. This initiative provides incentives for sustainable agriculture. 

The exchange of experience is constructive, and young people recognize the great importance they have in relation to 

sustainable agriculture. 

 

KEYWORDS: goat breeding, young agent. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
 Na caprinocultura e na ovinocultura deriva vários produtos diferentes com tratamentos iguais, que limitam para 

o mercado o conhecimento das características peculiares de cada um. Na Região Nordeste, a falta de integração dos 

agentes produtivos e lideranças locais fazem com que não se consiga uma articulação necessária para atender o 

consumidor, permitindo avanços de outros mercados, inclusive estrangeiros. 
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 Considerando-se que o agronegócio envolve desde a fabricação de insumos, produção nas fazendas, 

transformação, indo até o consumo, serviços de apoio, tais como, assistência técnica, pesquisa, processamento, 

transporte, comercialização, crédito, industrialização, exportação, são incorporados sinergicamente ao processo. 

  Sabe-se que o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural têm passado por modificações que vem 

permitindo cada vez mais a melhoria dos trabalhos de campo. O agente jovem de ater na ovinocaprinocultura tem se 

estruturado principalmente com a tecnologia de redes sociais para levar ao agricultor familiar rural não apenas técnicas 

que visam a melhoria na qualidade das criações, mas também tem facilitado o acesso das famílias às políticas públicas 

existentes com a finalidade de promover a inclusão produtiva e social, contribuindo para o enfrentamento da pobreza e 

melhorando a qualidade de vida.  

 O presente projeto está estruturado para atender “in loco” às demandas das unidades familiares inseridas no 

território do Sertão de Sergipe no Projeto Dom Távora, através da atuação de pesquisadores, consultores e colaboradores 

do projeto. O processo de coleta de dados e demandas de manejo geral da ovinocaprinocultura via whats app e 

transferência de tecnologia dos criadores se dará de forma participativa e interativa tendo-se como intermediadores os 

agentes jovem comunitários rurais que atuarão em parceria com os criadores nos locais elencados. 

 Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater, foram iniciados, no país, no final da década de 

quarenta, no contexto da política desenvolvimentista do pós-guerra, com o objetivo de promover a melhoria das 

condições de vida da população rural e apoiar o processo de modernização da agricultura, inserindo-se nas estratégias 

voltadas à política de industrialização do país (Martins et.al, 2008). 

 Em Sergipe o rebanho de ovinos, no período 2000-2008, apresenta uma evolução similar ao rebanho de 

caprinos, que no mesmo período evoluiu 58% e 56%, respectivamente, apresentados na Pesquisa Pecuária Municipal, do 

IBGE (2017), que os criadores do Estado de Sergipe vêm investindo nos seus rebanhos, ainda que o rebanho de ovinos 

supere o de caprinos em mais de oito vezes. Principalmente com o Projeto Dom Távora, onde será inserindo cerca de 

2.250 pessoas de 450 famílias de pequenos produtores sergipanos já estão sendo beneficiados pelos16 planos do projeto 

Dom Távora implantados no interior de Sergipe. Outras 2.730 pessoas de 546 famílias também serão beneficiadas, em 

breve, com a viabilização de mais 16 novos planos, referentes à segunda etapa do projeto, totalizando um investimento 

de mais de R$ 10 milhões nas regiões do Baixo São Francisco e semiárido. 

 As políticas públicas visam responder as demandas, principalmente dos setores marginalizados da sociedade, 

considerados como vulneráveis. Essas demandas são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas influenciadas 

por uma agenda que se cria na sociedade civil através da pressão e mobilização social (Teixeira, 2002). 

 Um dos grandes problemas da juventude do meio rural é a falta concepção crítica da realidade em que vive, por 

isso, se faz necessário os incentivos às práticas educativas que promovam o interesse e a participação dos jovens em suas 

comunidades e que venham desenvolver melhorias na qualidade de vida das pessoas do campo. Tomando por bases tais 

reflexões, o projeto de Formação de Agentes de Desenvolvimento Rural Sustentável acompanha jovens de comunidades 

rurais, filhos e filhas de agricultores nesse processo de formação que os mantém direcionados a grandes oportunidades e 

desafios. 

 O projeto Dom Távora é executado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura e 

Pesca (Seagri) e com o apoio técnico da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). O projeto, 

que conta com o financiamento do Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola (FIDA), tem como objetivo o 

fomento de atividades que permitam a inclusão pelo trabalho e pela renda de maneira sustentável. A meta do Projeto 

Dom Távora é reduzir a pobreza extrema de 10 mil famílias de Agricultores Familiares, Assentados e Quilombolas e 

outros, que representam cerca de 40 mil pessoas.  

 Os municípios da área de atuação do Projeto são: Nossa Senhora Aparecida, Carira e Pinhão (Agreste Central); 

Tobias Barreto, Poço Verde e Simão Dias (Centro Sul); Graccho Cardoso e Aquidabã (Médio Sertão); e Pacatuba, Brejo 

Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Santana do São Francisco, Japoatã e Canhoba (Baixo São Francisco). 

 Ribeiro (2002), citado por Vieira (2010) afirma que a escola formadora de homens e mulheres, que não separa o 

trabalho, e a formação que se articula, com a produção, o meio ambiente, e o mercado, se constituem em polo cultural, 

em espaço integrado e integrador de experiências, de aprendizados, de participação, de produção de novos 

conhecimentos, de constituição de identidades indígenas, camponesas, pessoais e coletivas, na luta por direitos e contra a 

discriminação e a opressão, esta é uma escola estratégica para desenvolver o campo. 

 A educação do campo não deve ser tida apenas como o direito das pessoas do campo em ter educação no lugar 

em que vive, essa seria a chamada educação no campo, as pessoas do campo devem ter direito à uma proposta de 

educação pensada para ser realizada tomando como referência as experiências das pessoas envolvidas nesse contexto 

(VIEIRA, 2009). 

 Será a partir de uma nova visão da sua realidade, que a juventude pode criar metas em busca de novos caminhos 

e que estas venham contribuir para estimular as pessoas a fazer parte da construção de uma sociedade para um novo 

mundo, visando desenvolvimento rural sustentável. Essa quebra de paradigma relatada por Ribeiro e Salamoni (2008) 

está assentada nos ideais de agroecologia e desenvolvimento local. Entender conceitos relativos ao processo de 

aprendizagem e os processos produtivos no meio rural, incluindo as relações ecológicas na agricultura é um meio de 

trabalhar a preservação ambiental entre os jovens. 

 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 186 

OBJETIVOS 
 
 O presente trabalho teve por objetivo, avaliar o processo de aprendizagem da capacitação de formação de 

agentes de desenvolvimento rural sustentável e observar o processo de contribuição para o desenvolvimento sustentável 

das comunidades. 

 

PÚBLICO-ALVO 
 
 Serão beneficiados produtores de ovinos e caprinos de Associação e Cooperativas de pequenos e médios 

produtores rurais inseridos no Projetos Dom Távora no sertão de Sergipe.   

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
 O projeto formação de Agentes de Desenvolvimento Rural Sustentável é uma iniciativa do Centro de Ciências 

Humanas Sociais a Agrárias em parceria com instituições de pesquisa, extensão rural, assessoria, ONGs e organizações 

da sociedade civil. Consiste em dois momentos pedagógicos: O momento de intervivência universitária e as visitas de 

intercambio para monitoramento das atividades do projeto. É uma formação de agentes em desenvolvimento rural com 

base nos princípios da pedagogia de Paulo Freire pela alternância de momentos pedagógicos integrada aos conceitos da 

agroecologia. 

 Os cursos tiveram duração de 24horas, divididas em dois módulos de 01 dias e outro de 2 dias de formação 

intercalados pelo intercâmbio e este fluxo de capacitação é continuo. Os primeiros módulos (oficinas) começou no mês 

de agosto de 2017. Foram oficinas e clínicas tecnológicas para os Agentes Jovens que culminou com a pré-elaboração de 

projetos de intervenção “TCC” nas comunidades (associações) para alguns que estão em universidade. O segundo 

módulo ocorreu no mês de fevereiro de 2018, foi conduzido em duas etapas: um momento de visitas e experiência com 

as instalações do Centro de Convivência com o Semiárido de Xingó em Piranhas, e outro momento também no Centro de 

Convivência de Xingó, com uma nova metodologia “Curso de Inseminação Artificial de Ovinos e Caprino”. Dessa 

experiência aconteceu com a intervivência na qual 15 Jovens (Agentes) saíram de suas comunidades para conhecer essa 

metodologia e ser multiplicador desta em seus municípios de origem.  

 Dentro dessa metodologia, foi verificada a intervivência dentro da universidade/escola, teoria e pratica e a volta 

dos jovens as comunidades e a forma de socialização dos conhecimentos adquiridos pelos mesmos, além de um 

acompanhamento da execução de alguns dos projetos elaborados pelos Agentes Jovens. 

 Nos primeiros módulos foram ministrados os seguintes cursos: introdução à criação de ovinos e caprinos; 

manejo alternativo de ovinos e caprinos; informática; manejo ecológico de pragas de plantas alimentícias; manejo 

sanitário de ovinos e caprinos; manejo da palma forrageira; principais raça de ovinos e caprinos; comercialização de 

produtos. No segundo módulo em Xingó Piranhas – Al, foram realizados os seguintes temas: Desenvolvimento 

Sustentável e uso de alternativas de sobrevivência ao semiárido; uso de compostagem e biofertilizante; uso e conservação 

de forrageiras nativas na alimentação animal; manejo ecológicos dos solos; inseminação artificial em ovinos e caprinos; 

seleção animal; melhoramento de caprinos e ovinos. Todos os cursos abordados tinham como função, mostrar dentro da 

sala de aula e na prática a realidade vivida por eles em seu cotidiano. 

 Após o processo de capacitações continua os Agentes Jovens têm a oportunidade de desenvolver seus projetos e 

ajudar suas comunidades, sendo este monitorado pela equipe (consultor especialista PNUD/SEAGRI) formada pelo 

projeto Dom Távora, é nesse momento que eles colocam em pratica tudo que foi desenvolvido durante seu processo de 

formação e multiplica o aprendizado. 

 

“AJDR” – Agente Jovem de Desenvolvimento Rural. 

• O jovem deve residir na comunidade preferencialmente universitária e que tenha habilidade de trabalhar com 

ovinos e caprinos e saber utilizar e ter acesso a internet e whats app. 

• Ter conhecimento básico de informática (Word, Excel, uso de Internet, whats app, etc.) 

Ter capacidade de:  

• Articular e se comunicar com a comunidade; 

• Mobilizar o público alvo do seu trabalho; 

• Articular, organizar e disseminar conhecimentos;  

• Ter conhecimento sobre a atividade com experiência adquirida como produtor, possuir vínculo com a 

comunidade, bem como ter capacidade de deslocamento para realizar visitas às propriedades; 

• Demonstrar interesse em adquirir novos conhecimentos; 

• Possuir capacidade de deslocamento para realizar visitas às propriedades; 
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Figura 01 - Treinamento de Agente Jovem – Associação Edmilson Oliveira – Carira – SE “Projeto Dom Távora”. 

 
 

Figura 02 - Treinamento de Agente Jovem – Associação Edmilson Oliveira – Carira – SE “Projeto Dom Távora”. 

 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO/PARCERIAS 
 
 Atualmente estamos atendendo apenas 40% do projeto com essa metodologia, por que precisamos selecionar e 

fazer as visitas para convencer a comunidade para aderir a este processo. Vamos até julho atender os 15 municípios do 

projeto Dom Távora no Estado de Sergipe com o total dos projetos de ovino caprino de 100% de adesão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Foi percebido que com o passar do tempo os Agentes Jovens foram observando o quanto seu papel seria 

importante na contribuição do desenvolvimento em suas comunidades. A timidez vivenciada em sala de aula também foi 

um dos grandes desafios a serem superados pelos jovens, além de ficar claro o interesse de transformar as ideias 

colocadas no papel e nos treinamentos e capacitações em ações de desenvolvimento e sustentabilidade local.  

 A partir desta oportunidade de conhecer e vivenciar o que é estar em uma universidade ou curso técnico que os 

jovens saíram com um novo pensamento e com novas metas com a intenção de aprimorar seus conhecimentos em 

parceria e junto com a comunidade a família realizar um grande trabalho. Isso foi notório nos discursos apresentados 

durante os depoimentos registrados em todos os treinamentos e capacitação. 

 

Foto 3: Visita a comunidade e treinamento – Carira - SE 

 
 

 Durante todo o processo de capacitação e treinamento também foi observado o diálogo e a forma de 

aprendizagem, onde havia a interação e troca de conhecimento entre os Agentes Jovens e instrutores, tratando-se de um 

método de ensino onde o aprender fazendo é a vivencia local em foco. Essa metodologia também proporciona o 

incentivo ás atividades da agricultura sustentável. 

 Como os cursos já são direcionados com esse propósito é uma forma de incentiva e aprimorar os conhecimentos 

já existentes na bagagem dos Agentes Jovens. O processo contribui também para que a juventude veja essa iniciativa 

como uma forma digna, gratificante para com a vida de cada um, bem como para conservar a cultura local, vivenciado o 

associativismo e cooperativismo. 
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 Fica evidente o interesse da juventude de buscar estratégias de socialização dentro dos seus locais de origem 

(habitat) frequentados por eles, sejam associações, comunidades e outros locais. Todo esse processo favorece à 

comunicação pelo diálogo e troca de saberes onde os Agentes Jovens são multiplicadores entre os diversos atores sociais 

não incluídos nesta formação ajudando formalizar relações sociais a que venham fortalecer esse vínculo que merece ser 

valorizado e socializado no intuito de quebrar paradigmas existentes a agricultura familiar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O Agente Jovem de Desenvolvimento Rural Sustentável vem de forma inovadora incentivar voluntarismo local, 

fixar o homem no campo e integrar campo cidade melhorando a realidade da agricultura familiar. Com a troca de 

experiências entre os “AJDR” e os instrutores é construtiva, onde sempre vamos produzir publicações técnicos 

cientificas, como, monografias, trabalho de pesquisa, etc. Esse momento proporcionam grandes encontros de 

aprendizagem que acontece dentro e fora da intervivência. 

 O projeto contribuiu para o amadurecimento da juventude no sentido se promoção social no meio rural, além 

destes jovens valorizarem seu espaço e terem a iniciativa de levar os conhecimentos adquiridos nesse processo de 

formação. Também na formação de profissionais capacitados como Agentes Jovens de Desenvolvimento Rural 

Sustentável para atuar na orientação técnica, econômica e ambiental na base produtiva da ovinocaprinocultura e 

reconhecem a importância que os mesmos tem em relação ao desenvolvimento sustentável de suas comunidades. 

 Os Agentes Jovens de Desenvolvimento Rural Sustentável cabe apenas atender a sua comunidade ou associação 

beneficiada com o projeto, que fica em torno de 26 famílias por Agente no projeto Dom Távora Ovino caprino. 
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Ocorrência de Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) em híbridos de milho 

(Zea mays L.) submetidos a diferentes níveis de irrigação 
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RESUMO: O milho (Zea mays L.) planta da família Poaceae, usada na alimentação humana e animal. Em locais de 

pouca precipitação pluviométrica usa-se a irrigação, meio de atender as necessidades hídricas da planta. Alguns aspectos 

causam demanda de tempo e recursos, como as pragas. Dentre estas, destaca-se a Helicoverpa zea, causando danos 

diretos que podem chegar a 8%. A fim de conhecer melhor a praga e sua relação com as condições ambientais, objetivou-

se avaliar a ocorrência de H. zea em híbridos de milho em diferentes níveis de irrigação. O estudo ocorreu no Polo 

Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca em fevereiro de 2018. O plantio foi manual em linhas separadas 0,80 m entre si 

e 0,10 m entre plantas, cada parcela continha 5 linhas de 5 m comprimento. O delineamento experimental foi de blocos 

ao acaso com 3 repetições e 3 tratamentos dispostos em arranjo fatorial 3x3. Avaliou-se 3 híbridos (Javi, Jabra e Janor) e 

3 níveis de irrigação, irrigação média de 2,5 mm/dia; 5,0 mm/dia e 7,5 mm/dia. Fez-se avaliações na fase de grão leitoso, 

colhendo 10 espigas aleatoriamente em cada parcela, para verificar a presença da praga. Os dados foram transformados 

em √x+0,5 e submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade no 

software SISVAR 5,6. Não foi encontrada diferença significativa entre os tratamentos (p<0,05), conclui-se que a 

incidência de H. zea não foi influenciada por variações na quantidade de lâminas brutas médias de água na cultura do 

milho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espiga, incidência, praga.  

 Occurrence of Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) in maize (Zea mays L.) 

submitted to different levels of irrigation 

ABSTRACT: The maize (Zea mays L.) plant of family Poaceae, used in human and animal feeding. In places with 

low rainfall, irrigation is used to meet the plant's water needs. Some aspects cause demand for time and resources, such as 

pests. Among these, stands out Helicoverpa zea, causing direct damages that can reach 8%. In order to better understand 

the pest and its relation to environmental conditions, the objective was to evaluate the occurrence of H. zea in maize 

hybrids at different levels of irrigation. The study was done at the Agro-Food Technological Pole of Arapiraca in 

february 2018. The planting was manual in separate lines 0,80 m between each other and 0,10 m between plants, each 

plot contained 5 lines of 5 m length. The experimental design was a randomized complete block design with 3 replicates 

and 3 treatments arranged in a 3x3 factorial arrangement. It was evaluated 3 hybrids (Javi, Jabra and Janor) and 3 

irrigation levels: medium irrigation of 2,5 mm/day; 5,0 mm/day and 7,5 mm/day. Evaluations were carried out in the 

millet phase, harvesting 10 ears randomly in each plot, to verify the presence of the pest. The data were transformed into 

√x+0,5 and submitted to analysis of variance and the means compared by the Tukey test at 5% probability in the 

SISVAR software 5,6. No significant difference was found between the treatments (p<0,05), concludes that the incidence 

of H. zea was not influenced by variations in the amount of crude water slides in the corn crop. 

KEYWORD: Ear, incidence, pest.   

 

INTRODUÇÃO   

 

O milho (Zea mays L.) é uma planta que pertence à família Poaceae tendo como origem a região do vale central 

do México, usado na alimentação humana e animal, pelos humanos na forma de grãos secos ou milho-verde e pelos 

animais domésticos na de silagem, grão ou in natura. O Brasil distingue-se como o terceiro maior produtor mundial de 

milho (CARGNELUTTI FILHO, 2009). 
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Quanto ao crescimento e desenvolvimento do milho, todas as plantas seguem um mesmo padrão de 

desenvolvimento, porém, o intervalo de tempo específico entre os estádios e o número total de folhas desenvolvidas 

podem variar entre cultivares, ano agrícola, data de plantio e local. A fase reprodutiva é iniciada quando os estilos-

estigmas se apresentam visíveis para fora das espigas e finaliza no ponto de maturidade fisiológica (FARINELLI; 

LEMOS, 2010).  

Sabe também que o cultivo do milho necessita de alta demanda hídrica e, também, por ser uma das mais eficazes 

no uso da água, ou seja, aponta alta relação de produção de matéria seca por unidade de água utilizada (SILVA et al., 

2012). Em locais com pouca precipitação pluviométrica ou mesmo nos períodos de menos chuva usa-se muitas vezes a 

irrigação, que é uma forma de atender as necessidades hídricas da cultura. Segundo Marques, Frizzone e Teixeira (2007), 

a irrigação tem relevante finalidade e torna disponível água às culturas na quantidade certa e no momento adequado. 

Entre as diversas formas de irrigação tem-se a irrigação por gotejamento.  

A irrigação por gotejamento expressa várias vantagens, dentre as quais conseguem destacar-se: maior eficiência 

no uso da água, maior eficiência na aplicação de fertilizantes, redução nos gastos com energia e mão-de-obra. Além 

disso, a irrigação por gotejamento também pode ser usada abaixo da superfície do solo, sendo conhecida como 

gotejamento subsuperficial. Esse mecanismo não tem sido muito usado para a irrigação da cultura do milho no Brasil, 

com exceção de algumas pequenas áreas. Porém, nos Estados Unidos, já existem grandes áreas comerciais cultivadas 

com milho irrigado pelo sistema de gotejamento subsuperficial (AYARS et al., 2015). 

A cultura do milho irrigada ou de sequeiro, possui boas respostas de produtividade, todavia fatores bióticos 

adversos podem afetar o rendimento, causando custos elevados para a cultura. No geral, as tecnologias disponíveis são 

eficientes para o cultivo do milho, contudo alguns aspectos causam demanda de tempo e recursos durante o ciclo da 

cultura, como exemplo o ataque de pragas (OTA et al., 2011). As pragas que atacam a cultura do milho podem ser 

divididas em pragas das raízes, pragas do colmo, pragas das folhas e pragas das espigas, o que se refere ao local onde as 

injúrias ocorrem na planta (GALLO et al., 2002).  

Dentre as pragas que atacam a cultura destaca-se a Helicoverpa zea conhecida também como lagarta-da-espiga, 

praga comum na região Nordeste do Brasil. O ataque dessa praga provoca danos diretos que podem chegar a 8%, 

causando, ainda, danos indiretos através da abertura da espiga, permitindo a entrada de outras pragas, além de fungos que 

causam podridão e umidade, impossibilitando a comercialização da espiga (FREITAS et al., 2010). A praga inicia seu 

dano na cultura do milho ao alimentando dos estigmas, quando os cabelos começam a secar, o ataque nos grãos é 

iniciado. Caso o ataque for intenso nos estigmas, a fertilização acaba podendo ser comprometida, causando assim falhas 

de grãos dentro da espiga. A praga ao se alimentar dos grãos leitosos, deixa orifícios, facilitando assim a entrada de 

microrganismos causando doenças a planta (VALICENTE, 2015).  

Por outro lado, novos híbridos estão sendo lançados no mercado e por essa razão necessita de observações quanto 

a possibilidade da incidência e de possíveis danos das pragas aos mesmos. A fim de conhecer melhor a praga e sua 

relação com as condições ambientais da região, objetivou-se com este trabalho avaliar a ocorrência de H. zea em novos 

híbridos de milho submetidos a diferentes níveis de irrigação.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O experimento foi realizado no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, Povoado Laranjal, Arapiraca – AL 

(09° 45’ 09” S, 36° 39’ 40” W), no mês de fevereiro de 2018. O local apresenta clima semiárido, tendo seu período 

chuvoso principalmente durante os meses de maio, junho e julho.  

Para o cultivo do milho, o preparo do solo se deu de maneira convencional por gradagem, a adubação foi realizada 

de acordo com análise do solo, em fundação e em cobertura. A semeadura foi realizada de forma manual em linhas 

separadas 0,80 m entre si e 0,10 m entre plantas, cada parcela continha 5 linhas de 5 m comprimento. Utilizou-se na 

cultura para combater Spodoptera frugiperda o inseticida Deltametrina de acordo com as recomendações do fabricante, 

não sendo utilizado diretamente o agrotóxico para o controle de H. zea. O delineamento experimental foi de blocos ao 

acaso com três repetições e tratamentos dispostos em arranjo fatorial 3 x 3. Foram avaliados 3 híbridos (Javi, Jabra e 

Janor) e utilizou-se três níveis de irrigação, lâmina bruta média de água de 2,5 mm/dia; 5,0 mm/dia e 7,5 mm/dia. 

As avaliações foram realizadas na fase reprodutiva da planta quando os grãos estavam leitosos, ou seja, no 

ponto de colheita para produção de silagem. Foram coletadas 10 espigas de plantas aleatoriamente em cada 

parcela, para as análises propostas. Os resultados obtidos foram transformados em √x+0,5 submetidos a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o software SISVAR 5,6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O número de H. zea encontrado nos híbridos, não diferiu significativamente quando se variou os níveis de 

irrigação (p<0,05) (Figura 1).  
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Figura 1. Número médio e Erro Padrão (EP) de Helicoverpa zea em híbridos de milho sob diferentes níveis de irrigação. 

Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey no nível de 5% de significância. 

Dados transformados em . 

 

Oliveira, Junqueira e França (2000) não encontraram diferença significativa na ocorrência de Plutella xylostella 

em repolho ao aplicar irrigação por aspersão, resultados semelhantes ao obtidos neste trabalho, sendo neste caso com 

outra cultura, outro inseto e outro sistema de irrigação. 
O número de H. zea encontrado no híbrido Java foi, em valores absolutos, superior ao encontrado nos 

demais, todavia não se observou diferença significativa entre os híbridos (Figura 2). Waquil (2013) também 

encontrou dados similares em híbridos de milho. 

 

Figura 2. Número médio e Erro Padrão (EP) de Helicoverpa zea em cada híbrido considerando todos os níveis de 

irrigação. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey no nível de 5% de significância. 

Dados transformados em . 

 

Quando se avalia o número de Helicoverpa. zea em cada nível de irrigação observa-se que apesar do maior 

número ter sido encontrado quando se aplicou o nível de irrigação 7,5 mm esse valor não difere significativamente 

do encontrado nos outros níveis (figura 3). 
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Figura 3. Número médio e Erro Padrão (EP) de Helicoverpa  zea coletados dentro de cada nível de irrigação 

considerando todos híbridos. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey no nível de 5% de significância. Dados 

transformados em . 

Em cultivo de tomate orgânico Gravina et al. (2010) ao analisar a incidência de insetos em diferentes sistemas e 

níveis de irrigação não obteve também resultado significativo (p<0,05). Neste estudo, realizado em milho, a incidência de 

H. zea também foram similares. 

CONCLUSÃO  

 

A incidência de Helicoverpa zea não foi influenciada por variações na quantidade de lâminas brutas médias de 

água na cultura do milho, inclusive na irrigação deficitária. 
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Organismos edáficos encontrados na cultura de mandioca 
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RESUMO: Uma importante característica do solo são os organismos que o compõem, os quais são responsáveis por 

diversas atividades que favorece na sua qualidade, tais como: decomposição de material vegetal, na ciclagem de 

nutrientes e na regulação dos processos biológicos do solo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade 

de insetos na cultura de mandioca (Manihot esculenta Crantz.) com a utilização de armadilhas de queda pitfall. O 

trabalho ocorreu no povoado Sizilia, localizado na cidade de Lagoa da Canoa- AL, onde as armadilhas de queda pitfall 

foram distribuidas aleatoriamente entre a cultura de mandioca, em cada armadilha foram colocadas água com detergente 

com a finalidade de quebrar a superfície da água. As coletas foram realizadas a cada três dias do mês de maio, totalizando 

em três coletas em cada cultivo. O material coletado foi armazenado em recipientes contendo álcool 70% e a 

identificação das espécies ocorreram no laboratório da Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL. No decorrer desse 

período, foram coletados 41 insetos, sendo esses organismos distribuídos em 5 ordens: Coleóptera, Diptera, Hemiptera, 

Hymenoptera, Odonata e Orthoptera, a ordem que apresentou maior domínio foi a Hymenoptera, além dos organismos 

dessa ordem apresentarem grande importância para a estrutura dos ecossistemas. Portanto, através da presente pesquisa 

foi possível ter uma melhor compreensão da relevância desses animais para a qualidade do solo e o quanto são 

numerosos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Armadilhas de queda pitfall, Insetos, Manihot esculenta. 

 

Edaphic organisms found in manioc 

 
ABSTRACT: An important characteristic of the soil is the organisms that compose it, which are responsible for 

several activities that favors its quality, such as: decomposition of plant material, nutrient cycling and regulation of soil 

biological processes. The present work had as objective to evaluate the diversity of insects in cassava (Manihot esculenta 

Crantz.) With the use of pitfall fall traps. The work was carried out in the village of Sizilia, located in the city of Lagoa 

da Canoa-AL, where pitfall traps were randomly distilled between the cassava crop, in each trap water was placed with 

detergent to break the surface of the water. The collections were carried out every three days of May, totaling three 

collections in each crop. The collected material was stored in containers containing 70% alcohol and the identification of 

the species occurred in the laboratory of the State University of Alagoas-UNEAL. During this period, 41 insects were 

collected, and these organisms were distributed in 5 orders: Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Odonata and 

Orthoptera, the order that presented the greatest domain was Hymenoptera, besides the organisms of this order are of 

great importance for the structure of ecosystems. Therefore, through the present research it was possible to have a better 

understanding of the relevance of these animals to the soil quality and how numerous they are. 

 

KEYWORD: Pitfall traps, Insects, Manihot esculenta. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Manihot esculenta é conhecida popularmente como mandioca, pertence à família Euphorbiaceae, seu gênero 

Maniot integra diversas espécies que apresentam grande destaque no ponto de vista econômico, como a M. utilíssima 

Pohl e a M. dulsis Pax, a diferença principal entre ambas, encontra-se no fruto, que na primeira o fruto é alado e na 

segunda o fruto é liso (ORLANDINI e LIMA, 2014). 
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A mandioca tem origem antiga do Sudoeste da Amazônia, adapta a diversas condições climáticas, por ser 

edafoclimática, sendo encontrada principalmente na América Latina e Caribe, é uma espécie largamente distribuída, 

sendo que no Brasil já foram catalogados 4.132 acessos, além de ser uma espécie que sofreu modificações ao longo dos 

anos decorrentes aos cultivos, tecnologia, aplicações e processamento o que permitiu que esta seja utilizada de diferentes 

formas. Essa espécie destaca-se devido a sua relevância como produto de valor comercial, sendo uma das principais 

fontes de carboidratos para consumidores de renda baixa. (FERNANDES, 2015). 

Além de apresentar importância socioeconômica, a mandioca tem características especiais tais como crescimento 

inicial lento, movimentação do solo no plantio e na colheita e amplo espaçamento entre plantas na fase inicial, o que 

favorece para o processo de aceleração das perdas de solo por erosão (LIMA, et al., 2015).  

Enquanto nordeste brasileiro, é uma espécie que destaca-se por ser tolerante as condições climáticas severas, 

sendo produzida principalmente por produtores de pequeno porte, com pouco ou sem recursos tecnológicos e em 

sistemas de produção complexos, contribuindo assim na geração de empregos e no fornecimento de alimento a população 

e produção de farinha, sendo muito consumida por muitos nordestinos (ARAÚJO e ARRUDA JUNIOR, 2013). 

Porém, normalmente as práticas agrícolas promovem alterações na composição e diversidade dos organismos 

presentes no solo, os quais apresentam grande papel no seu biofuncionamento, por atuarem na decomposição, ciclagem 

de nutriente e fragmentação dos resíduos vegetais. Desse modo, tem sido crescente a adoção de um sistema que integra 

um plantio direto e com utilização de plantas por proporcionarem acúmulo de resíduos culturais na superfície do solo, 

além de favorecer na melhoria de sua qualidade, sob os aspectos químicos, físicos e biológicos (BRITO et al., 2016). 

Sendo assim, com a finalidade de identificar e analisar os organismos edáficos presentes no solo das culturas de 

mandioca foram instaladas armadilhas de pitfall, a qual é simples, de queda que consiste em recipientes enterrados no 

solo. (FERREIRA, 2015). 

Essas armadilhas podem ser compradas prontas ou podem ser facilmente construídas utilizando garrafas “pet” 

cortadas ao meio, mantendo a abertura das mesmas ao nível da superfície do solo, e preenchendo-as com água misturada 

normalmente com detergente, pois este, quebra a tensão superficial da água impedindo que os animais que caírem nela 

fujam ((MARCHIORI, 2016). 

As armadilhas de pitfall são muito utilizadas para a amostragem de artrópodes, anfíbios, répteis e pequenos 

mamíferos, e podem ser utilizadas em vários tipos de estudos, como por exemplo, no levantamento de riqueza de 

espécies, além de apresentar um baixo custo de fabricação e manutenção fazendo dela uma excelente escolha de custo 

benefício. (FAGUNDES, 2010). 

Por tratar-se de uma plantação de mandioca, os animais invertebrados que possivelmente podem aparecer nos 

pitfalls são: coleópteros (larvas e adultos), centopeias, cupins, formigas, diplópodes, isópodes e aracnídeos (BRITO, 

2016). 

O presente trabalho objetivou avaliar a diversidade de insetos na cultura de mandioca, com a utilização de 

armadilhas de queda pitfall. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O trabalho foi desenvolvido durante o mês de maio de 2018, tendo início no dia 21 de maio, foi realizado no 

povoado Sizilia, localizado na cidade de Lagoa da Canoa- AL em uma área de cultivo de mandioca (Manihot esculenta 

Crantz). Foram realizadas coletas com armadilhas pitfall, sem atrativos, que são empregadas na captura de animais de 

solo. 

Para a realização deste trabalho, foram dispostas sete armadilhas pitfall no cultivo, que foram distribuídas 

aleatoriamente (Figura 01). Para a confecção das armadinhas foram utilizadas, sete garrafas pet de 2 litros, cortadas na 
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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 três gotas de detergente para quebrar a tensão superficial da mesma, cada garrafa pet foi identificada com 

numerações de 01 a 07 (Pet 01; Pet 02; Pet 03; Pet 04; Pet 05; Pet 06 e Pet 07).  Foram realizadas três coletas em cada 

pet, onde cada coleta foi feita a cada três dias, totalizando 21 coletas.  Para a realização das mesmas, foram utilizadas: 

enxadas, peneira, pinças, luvas e bandejas. O material coletado foi posto em um recipiente em uma solução de álcool 

70%, onde os mesmos foram etiquetados. 

 

Figura 01. Distribuição das armadilhas pitfall no cultivo de mandioca 

 

Figura 02. Armadilhas de queda pitfall com água e detergente 
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A análise e a identificação das espécies encontradas nas armadilhas foram realizadas no laboratório da 

Universidade Estadual de Alagoas- UNEAL, campus I, localizada no município de Arapiraca - AL. E para a obtenção 

dos dados, utilizou-se o programa Excel para a elaboração do gráfico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Durante nove dias de levantamento, coletaram-se 185 insetos no cultivo de mandioca. Os organismos foram 

distribuídos em 5 ordens: Coleóptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Odonata e Orthoptera. Foram identificadas 9 

famílias: Crisomelideos, Culicidae, Muscidae, Tephritidae, Cicadelidae, Apidae, Formicidae, Gomphidae e Acrididae. A 

riqueza de espécies pode ser utilizada como uma medida geral da diversidade e explicar a complexidade ou simplicidade 

do ambiente. 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 

(SILVA, 2017).  

A ordem que mais predominou foi Hymenoptera da família Formicidae, como mostra o gráfico 1. Esses 

organismos apresentam grande importância para a estrutura dos ecossistemas, pois contribuem para o aumento da 

infiltração da água, mantendo o ambiente saudável, além de favorecer principalmente para os estudo de impacto 

ambiental, na manutenção e restauração da qualidade do solo (MELLO, 2016). Várias pesquisas (FISS et al., 2014; 

CARVALHO et al., 2016; GARLET; COSTA; BOCARDIN, 2013) demonstram o predomínio dessas ordens em 

diferentes sistemas de manejo.  

 

Gráfico 1 – Diversidade de insetos na cultura de mandioca. 

 

 

Conforme Silva et al (2017), os insetos capturados em cultivo de mandioca registraram uma maior abundancia 

das classes Hymenoptera, Coleóptera, Araneae e Isoptera. Ao comparar os resultados obtidos na presente pesquisa com 

Silva et al. (2017), evidencia-se que em ambos os resultados foram satisfatórios, por demostraram um maior domínio da 
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ordem Hymenoptera, porém a presente pesquisa apresentou como segundo maior domínio, a ordem Diptera, ao contrário 

do da literatura comparada, o qual não evidenciou a presença dessa ordem. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, as armadilhas de queda pitfall foi um método que facilitou a coleta da fauna edáfica na cultura de 

mandioca, que através do levantamento realizado foi possível observar uma vasta diversidade de indivíduos presente na 

região, sendo a ordem Hymenoptera com a família Formicidae a de maior destaque. A pesquisa foi de fundamental 

importância para o conhecimento sobre a fauna edáfica na região, que é composta por animais invertebrados que passam 

uma parte do ciclo vital ou a vida toda no solo, contribuindo na decomposição de material vegetal, na ciclagem de 

nutrientes e na regulação dos processos biológicos do solo.  
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RESUMO: A ovinocultura constitui uma importante atividade econômica no Brasil, principalmente no Nordeste. 

Mesmo com uma crescente demanda de seus produtos, sobretudo carne, a ovinocultura apresenta limitações devido às 

condições de manejo sanitário, alimentar e reprodutivo do rebanho. Objetivou-se avaliar os parasitos gastrintestinais de 

uma propriedade no município de Poço das Trincheiras, Alagoas. Os ovinos foram escolhidos aleatoriamente para a 

coleta de fezes, totalizando 65 animais, machos e fêmeas, de diferentes categorias e idade. O trabalho foi realizado no 

mês de agosto de 2018. Foram colhidas amostras de fezes diretamente da ampola retal dos animais, com uso de luvas, 

previamente identificadas, colocadas em sacos estéreis, armazenadas em isopor com gelo reciclável e levadas para o 

Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias, Unidade Educacional Viçosa, Universidade Federal de Alagoas, 

para posterior análise pela técnica de McMaster. Observou-se a presença de helmintos da superfamília 

Trichostrongyloidea e do gênero Toxocara, além de protozoários do gênero Eimeria, sendo em infecções simples 

(65,52%) ou em infecções mistas (34,48%). As médias e os desvios-padrão da contagem de Eimeria e de helmintos no 

rebanho foram, respectivamente, 1.116,67±1.523,62 OoPG (n=48) e 462,10±1.084,44 OPG (n=29). A contagem de 

Eimeria foi menor em animais com idade superior a 3 anos (p<0,05). Não houve diferença entre as médias de helmintos 

nas diferentes classes de idade avaliadas (p>0,05). Tais resultados revelam que mesmo na época seca os animais estavam 

bastante parasitados por Eimeria, provavelmente em decorrência do manejo e da contaminação da fonte de água pelas 

fezes dos próprios ovinos.  

 

PALAVRAS CHAVE: Endoparasitos, manejo sanitário, ovinocultura. 

 

Gastrointestinal parasites in Santa Inês sheep from a rural property in the semi-

arid region of Alagoas 
  

ABSTRACT: Sheep farming is an important economic activity in Brazil, mainly in the Northeast. Even with an 

increasing demand for its products, especially meat, sheep production presents limitations due to the herd's sanitary, food 

and reproductive management conditions. The objective was to evaluate the gastrointestinal parasites of a property in the 

municipality of Poço das Trincheiras, Alagoas. The sheep were randomly selected to collect feces, totaling 65 animals, 

males and females, of different age categories. The work was carried out in August, 2018. Fecal samples were collected 

directly from the rectal ampules of the animals, using gloves, previously identified, placed in sterile bags, stored in 

styrofoam with recyclable ice and taken to the Laboratory of Parasitology and Parasite Diseases, Educational Unit 

Viçosa, Federal University of Alagoas, for later analysis by the McMaster technique. The presence of helminths of the 

Trichostrongyloidea superfamily and the Toxocara genus, as well as protozoa of the genus Eimeria, were observed in 

simple infections (65.52%) or in mixed infections (34.48%). The mean and standard deviations of the Eimeria and 

helminth counts in the herd were, respectively, 1,116.67 ± 1523.62 OoPG (n = 48) and 462.10 ± 1,084.44 OPG (n = 29). 

The Eimeria score was lower in animals older than 3 years (p <0.05). There was no difference between the means of 

helminths in the different age classes evaluated (p> 0.05). These results show that even in the dry season the animals 

were highly parasitized by Eimeria, probably due to the management and contamination of the water source by the faeces 

of the sheep themselves. 

 

KEYWORD: Endoparasites, sanitary management, sheep farming. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 A ovinocultura é uma importante atividade econômica para o Brasil, em especial para a região Nordeste, que 

possui 65,6% do efetivo do rebanho nacional (IBGE, 2017) e pratica a atividade para a produção de carne e de couro.  

A verminose gastrintestinal é a endoparasitose que representa maior importância econômica na exploração de 

pequenos ruminantes e tem como agente etiológico, as espécies de nematoides gastrintestinais pertencentes à família 

Trichostrongyloidea. Os efeitos do parasitismo no rebanho se manifestam de várias formas, conforme as espécies 

mailto:helogoliver@gmail.com
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presentes, a intensidade de infecção e a categoria e/ou estado fisiológico e nutricional do hospedeiro. O impacto global 

sobre a produção é consequência do atraso no crescimento e da mortalidade que ocorre nas categorias mais susceptíveis 

(VIEIRA, 2008). 

Dentre as enfermidades que mais acometem os caprinos e ovinos, as helmintoses associadas às eimerioses 

contribuem para aumentar a mortalidade e constituem um obstáculo ao melhoramento dos índices da produção animal. A 

eimeriose se manifesta por transtornos intestinais, frequentemente acomete cabritos nas explorações leiteiras e em 

cordeiros mantidos em confinamento (MACIEL et al., 2006). 

A importância desta parasitose se deve às perdas econômicas, decorrentes da mortalidade de animais jovens e 

principalmente devido ao baixo desempenho dos que se recuperam da infecção, traduzido por redução no consumo de 

alimentos e, consequentemente, no desenvolvimento ponderal (LIMA, 1980).  

Diante disso, objetivou-se identificar e associar os parasitos gastrintestinais com as categorias de idade de 

ovinos da raça Santa Inês, criados sob regime semi-extensivo, em uma propriedade rural do município de Poço das 

Trincheiras, Alagoas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

 O experimento foi realizado em um rebanho de ovinos da raça Santa Inês localizado no município de Poço das 

Trincheiras, no semiárido de Alagoas. A região é caracterizada por um domínio climático quente e seco, com regime de 

chuvas distribuídas irregularmente. Os animais eram criados em sistema semi-extensivo, em pastagem nativa e recebendo 

palma miúda no cocho duas vezes ao dia. Durante o pastejo, os animais bebiam água em uma barragem com baixo nível 

de água parada. No período da noite, a água era disponibilizada em bebedouros, em um aprisco de chão batido.  O 

trabalho foi realizado em agosto, considerado período de estiagem na região. 

Os ovinos foram escolhidos aleatoriamente para a coleta de fezes, totalizando 65 animais, machos e fêmeas, de 

diferentes categorias e idade. As amostras de fezes foram colhidas diretamente da ampola retal, com o uso de luvas, 

sendo previamente identificadas em sacos plásticos estéreis, colocadas em caixa de isopor com gelo reciclável e levadas 

para o Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias, da Unidade Educacional Viçosa, Universidade Federal de 

Alagoas para serem processadas e avaliadas. 

Realizou-se o exame coprológico quantitativo pela contagem do número de ovos de helmintos gastrintestinais e 

oocistos de eimeriídeos por grama de fezes (OPG e OoPG) pela técnica de McMaster descrita por Gordon e Whitlock 

(1939), modificada por Ueno e Gonçalves (1988). 

Durante o processamento foram pesados dois (2) g de fezes, que foram triturados com auxílio de um bastão de 

vidro, e feita a tamização com 58 mL de solução saturada de sacarose, densidade específica (DE) de 1200. Em seguida 

foi feita a homogeneização da suspensão fecal. Com o auxílio de uma pipeta de Pasteur retirou-se uma alíquota da 

suspensão para preenchimento da câmara de McMaster. Após dois minutos de repouso do material na câmara, realizou-se 

a contagem de ovos e oocistos existentes nas duas células de contagem da câmara, em microscópio óptico, no aumento 

de 10X. Para o cálculo da contagem de OPG efetuou-se a soma do número de ovos nos dois compartimentos da câmara 

de McMaster e multiplicou-se o resultado por 100. O mesmo cálculo foi feito para a contagem de OoPG. O valor obtido 

correspondia à contagem de ovos ou oocistos por grama de fezes. Após o procedimento da técnica e como o auxílio da 

câmara de McMaster, as amostras foram avaliadas por microscopia óptica em objetivas de 10X e 40X, para a 

confirmação da infecção parasitária. 

O perfil de parasitos gastrintestinais do rebanho foi realizado mediante a distribuição de frequências das amostras 

positivas, após isolamento e identificação. Para as análises estatísticas das contagens de ovos ou oocistos por grama de 

fezes, os animais foram classificados de acordo com as seguintes categorias de idade: Menor que 1 ano de idade (< 1 

ano), de 1 a 2 anos (1 – 2 anos), maior que 2 anos até 3 anos de idade (> 2 anos a 3 anos) e acima de 3 anos de idade (> 3 

anos). As análises estatísticas foram realizadas através da análise de variância (One-Way), pelo programa R, ou do teste 

de Kruskall-Wallis, mediante o Bioestat, de acordo com a normalidade dos dados. Para comparação das médias entre as 

classes de idade utilizou-se o teste de Tukey. Para todos os testes estatísticos foi adotado o nível de significância de 5% 

(p<0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Das 65 amostras, 58 (89,83%) foram positivas e 7 (10,77%) foram negativas para qualquer infecção de 

endoparasitoses. Entre as amostras positivas, 65,52% (38/58) tiveram infecção simples e 34,48% (20/58) tiveram 

infecção mista, ou seja, presença de dois ou mais agentes etiológicos envolvidos. 

Os principais exemplares encontrados pertenciam à família Trichostrongyloidea, bem como helmintos do gênero 

Toxocara sp., além de protozoários do gênero Eimeria sp., os quais ocorreram isoladamente (infecção simples) ou em 

conjunto (com os helmintos da família Trichostrongyloidea e helmintos do gênero Toxocara), conforme descrito no 

gráfico 1. 
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Figura 1. Perfil dos agentes etiológicos envolvidos 

 

 
 Os resultados revelaram que mesmo ocorrendo infecção mista, sendo ela entre Eimeria e helmintos ou entre os 

helmintos da família Trichostrongyloidea e gênero Toxocara, a infecção simples por Eimeria foi a mais observada, 

abrangendo cerca da metade das amostras positivas (29/58). Essa porcentagem de Eimeria pode ser decorrente da 

defecação dos animais próximo à fonte de água e consequente ingestão de oocistos esporulados.  

 As médias e os desvios-padrão da contagem de Eimeria e de helmintos no rebanho foram, respectivamente, 

1.116,67±1.523,62 OoPG (n=48) e 462,10±1.084,44 OPG (n=29). A Tabela 1 apresenta as médias dos números de 

oocistos de Eimeria e de ovos de Helmintos, por classe de idade, seguidas dos desvios-padrão e dos resultados do teste de 

comparações múltiplas.  

 

Tabela 1. Média e desvio-padrão (DP) do número de oocistos de Eimeria e de ovos de Helmintos, de acordo com as 

classes de idade dos ovinos. 

 

Médias com letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença significativa entre si (p<0,05). 

 

 A média da contagem de Eimeria das amostras dos animais com idade superior a 3 anos foi menor que as 

médias das outras categorias (p<0,05). As demais classes de idade foram mais afetadas e não apresentaram diferenças 

entre si quanto à infecção por Eimeria (p>0,05) (Tabela 1). Não houve diferença entre as médias de helmintos nas 

diferentes classes de idade (p>0,05) (Tabela 1). 

 Observa-se que a infecção por helmintos (Tabela 1) foi relativamente baixa quando comparada com os 

resultados obtidos por Limeira et al. (2018), em estudo do parasitismo gastrintestinal em caprinos e ovinos 

comercializados na feira de animais de Tabira-PE, em que os ovinos com origem do estado de Pernambuco apresentaram 

média de OPG de 1.723 e os ovinos originados da Bahia, média de 1.627 OPG.  

 Entretanto, com exceção dos animais acima de 3 anos de idade, as demais categorias estavam fortemente 

parasitadas por Eimeria. Considerando que o estudo foi realizado na época seca, a elevada parasitose por Eimeiria 

provavelmente foi ocasionadas pela contaminação da água, visto que, durante o dia, os animais defecavam ao redor da 

única fonte de água, constituída por uma barragem, com baixo nível de água parada.  

 De modo geral, sabe-se que há uma correlação entre idade e imunidade. Os borregos podem apresentar 

coccídeos e não apresentarem sinal clínico da infecção. Quando atingem a fase adulta, apresentam resistência frente aos 

efeitos patógenos do parasita, porém, podem desencadear uma coccidose aguda em níveis de estresse, como após o parto, 

início da lactação ou superlotação de animais. Além disso, O aumento na eliminação de oocistos nas fezes pelas matrizes 

com imunidade deprimida no periparto é um dos fatores mais importantes que contribuem com a infecção dos cordeiros 

recém-nascidos (VIEIRA et al., 1999) e isso faz com que aumente a taxa de mortalidade ou prejudique o desempenho 

dos cordeiros ao longo da vida. 

 

 

  

Classe de idade Eimeria (Média±DP) Helmintos ( Média±DP) 

< 1 ano 2030,00±3060,88b 266,67±115,47a 

1 - 2 anos 1376,92±589,00b 1085,71±2131,75a 

> 2 - 3  916,67±468,72b 350,00±327,11a 

> 3 338,46±229,27a 223,08±187,77a 
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CONCLUSÃO  

  

O parasitismo por Eimeria é elevado no rebanho avaliado, durante o período seco. O conhecimento e o 

diagnóstico precoce da Eimeriose e demais endoparasitoses é de fundamental importância para o manejo adequado e o 

controle de enfermidades parasitárias, visto que as doenças parasitárias ocasionam grandes perdas econômicas na 

ovinocultura. 
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RESUMO: Este trabalho teve como obetivo realizar um diagnóstico do perfil de avicultores de frango caipira que 

fazem parte da Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidaria – COAFES no sertão de Alagoas. Para a 

realização deste trabalho foram utilizados os procedimentos metodológigos de pesquisa de estudos descritivos. Com as 

análises dos dados pode-se perceber que o principal incentivo para estes produtores iniciarem  produção avícola caipira 

foi da ONG Visão Mundial e que estes não têm a prática de utilizar registros zootécnicos e econômicos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Avicultura Caipira, Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidaria – COAFES, 

Renda. 

 

Profile  of poultry farmers who are part of the Family Agriculture and Solidarity 

Economy Cooperative - COAFES 
 

ABSTRACT: The objective of this work was to diagnose the profile of poultry farmers who are part of the 

Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidaria - COAFES in the backlands of Alagoas. For the 

accomplishment of this work we used the methodological procedures of research of descriptive studies. With the analysis 

of the data it can be seen that the main incentive for these producers to start poultry production was the NGO World 

Vision and that they do not have the practice of using zootechnical and economic records. 

 

KEYWORDS:Poultry farming, Family Agriculture Cooperative and Solidarity Economy - COAFES, Income 

 

INTRODUÇÃO 

 
A produção avícola tem demostrado potencial socioeconômico no desenvolvimento do território nacional, 

gerando divisas, emprego e proteína de origem animal de qualidade. Dados do IBGE (2017) evidenciam que o estado de 

Alagoas produziu um montante de 1.914.701 kg de carne no primeiro semestre de 2017.Entre os fatores responsáveis a 

este crescimento na cadeia avícola, destaca-se o melhoramento genético, a nutrição, as técnicas de manejo e a sanidade. 

Algum erro referente a qualquer uma dessas áreas pode afetar significativamente o desempenho das aves e, 

conseqüentemente, aumentar o custo de produção inviabilizando o sistema (PESSÔA et al., 2012). 

A avicultura brasileira atualmente dispõe de quatro modelos de criação de frangos, sendo eles o sistema de 

produção convencional, caipira, caipira-orgânico e/ou agroecológico e o caipira biodinâmico. O Frango caipira é um 

modelo produtivo que vem ganhando ao longo dos anos um olhar especial pelo consumidor, visto que, apresentam 

sistema de criação o mais natural possível com técnicas (semi-confinado e alimentação alternativa) que favorecem os 

princípios do bem-estar na produção e sustentabilidade na produção avícola. Crabone, Moori e Sato (2005) relatam que a 

produção de frango caipira é desenvolvida basicamente por microempresários ou pequenos avicultores. 

A avicultura vem desempenhando um papel muito importante do ponto de vista social e econômico, uma vez 

que que a atividade pode melhorar a distribuição de renda e a geração de empregos, fortalecendo o comércio da região e 

do país.  
A cooperativa é uma iniciativa da ONG Visão Mundial que atua na região proporcionando desenvolvimento 

socioeconômico a pequenos agricultores através do incentivo a prática de atividades agrícolas.Seguindo os conceitos 

agroecológicos, a cooperativa comtempla agricultores de três municípios do sertão alagoano: Canapi, Mata Grande e 

Inhapi. 

Através da ONG Visão Mundial os agricultores familiares perceberam que a atividade poderia ser utilizada como 

uma nova fonte de renda melhorando assim a qualidade de vida da sua família, pois além de ter uma garantia de 

segurança alimentar devido à atividade lhe proporcionar dois produtos - o ovo e a carne da galinha- o produtor poderia 

obter lucro com a comercialização do excedente, complementando assim a sua renda. 

mailto:ceicadias@yahoo.com
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Com isso objetivou-se diagnosticar o perfil da avicultura caipira dos cooperados da Cooperativa de Agricultura 

Familiar e Economia Solidaria-  COAFES. 

  

 METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com os cooperados da Cooperativa de Agricultura Familiar e 

Economia Solidaria - COAFES que estavam com a atividade avícola em andamento nos municípios de Canapi, Iapi e 

Mata Grande. A cooperativa é composta por 37 cooperados.Para estimar a população a ser entrevistada aplicou-se a 

metodologia de Barbettaet al., (2010), para realizar a validação do tamanho da amostra para atender os requisitos 

estatísticos propostos, seguindo a seguinte equação: 

Onde: 

n = amostra calculada 

N = população 

Z = variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p = verdadeira probabilidade do evento 

e = erro amostral 

  

Para o diagnostico utilizou-se o método de pesquisa de estudos descritivos onde foram analisados 

quantitativamente de forma indutiva, sendo os métodos de coletas de forma de perguntas elaboradas seguindo uma 

sequência nominal. Os dados foram agrupados por categoria e expressos em frequência absoluta e frequência relativa. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
            Constou-se que 41% dos avicultores possuem seu sistema de produção voltada para a produção de carne 

(Tabela 01), enquanto 29% produzem ovos e 29% ambos os produtos. Inicialmente a ONG visão mundial iniciou o 

incentivo para a produção caipira junto a estes produtores, voltada especificamente apenas para uma única categoria, a 

avicultura de postura.No decorrer do processo percebeu-se a importância da avicultura de corte na região, percebendo 

que se tinha um mercado bastante promissor para o produto, o que possibilitou que alguns produtores aumentassem a sua 

produção passando a trabalhar com as duas categorias. 

  

Tabela 01. Perfil da criação de frangos caipira dos cooperados da COAFES 

Tipo de Criação   FA (Nº) FR (%) 

Corte   7 41 

Postura   5 29 

Ambos   5 29 

Há quanto tempo realiza a atividade FA (Nº) FR (%) 

Menos de um ano 2 12 

2 a 3 anos 2 12 

3 a 4 anos 2 12 

4 a 5 anos 4 24 

5 a 6 anos 1 6 

8 a 9 anos 1 6 

Acima de 10 anos 5 29 

Por qual motivo iniciou a atividade FA (Nº) FR (%) 

Incentivo da Visão Mundial   8 47 

Aumentar a renda   7 41 

Por curiosidade   1 6 

Por gostar   1 6 

Realiza Controles zootécnicos e econômicos FA (Nº) FR (%) 

Sim   6 35 

Não   11 65 

Local de Comercialização   FA (Nº) FR (%) 

Feiras Livres   5 29 

Cooperativa   5 29 

População local   7 41 
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  A atividade avícola é uma atividade tradicional passada entre gerações, e que muitas famílias de agricultores 

realizam há muito tempo, sem perspectiva de tirar destaatividade uma fonte de renda continua. Demonstrando que apenas 

29% dos produtores entrevistados têm experiência como avicultor há mais de 10 anos. Outro fator que foi constatado é 

que 47% dos entrevistados relatam ter entrado na atividade mediante incentivo da ONG visão Mundial e 41% para ter um 

incremento na renda da família. Outro fator importante é a realização do controle zootécnico e econômico, que se trata da 

principal ferramenta para diagnosticar o status do sistema de produção. 

Em relação à comercialização os cooperados não têm um local fixo para a comercialização, demonstrando que 

os 29% dos cooperados entregam seus produtos a cooperativa, enquanto 41% comercializam para a população local. O 

processo de venda pela cooperativa tem baixo índice devido os produtos serem comercializado via programas do 

governo. Segundo Filho et al., (2017), dentre as  dificuldades em produzir e comercializar os produtos avícolas caipira, é 

notório a existência de mercado constituído de consumidores. 

Através da iniciativa da ONG muitos dos produtores estão conseguindo mudar sua situação socioeconômica, 

uma vez que estão conseguindo se sobressair na atividade. A criação de frango caipiraatualmenteé uma atividade 

altamente produtiva que desempenha um grande empreendimento a pequenas unidades rurais, desde que se tenha uma 

administração sob o rigoroso controle dos conceitos: Sustentabilidade, Sanidade e Integração (SIQUEIRA, 2006). 
 

CONCLUSÃO 

 
            É possível constatar que o principal incentivo para o início da produção de frangos caipira foi por intermédio da 

ONG visão Mundial, que busca atraves deste incentivo possibilitar o desenvolvimento e autonomia financeira de 

pequenos agricultores no sertão de Alagoas. 

Outro fator fortemente evidenciado é que não é praticada a utilização de registros zootécnicos e econômicos, o 

que acaba por diversas vezes inviabilizando a produção e, com isso pode-se dizer que estes produtores necessitam de um 

acompanhamento técnico mais eficaz. 

Em relação à comercialização do produto, pode-se identificar que a principal via de escoamento da produção é a 

população local, com venda direta com os consumidores finais. 
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RESUMO: A cadeia produtiva da avicultura de corte apresenta uma trajetória das mais interessantes dentre as cadeias 

produtivas agroindustriais no Brasil. O consumo de carne não para de aumentar em todo o País e pesquisas são 

representativas com informações de consumidor e mercado, caracterizando eficiência na cadeia produtiva. Objetivou-se 

estudar o consumo de carne de frango no município de São Sebastião, Alagoas. A pesquisa foi realizada de forma 

quantitativa e distribuída em sete itens. Foram aplicados 100 questionários com 19 perguntas com o intuito de obter 

ideias, opiniões e perspectivas atuais do consumo de carne de frango utilizando uma estatística descritiva dos dados e 

gráficos elaborados com software Microsoft Excel submetidos a uma analise exploratória descritiva. Mais da metade (52 

%) dos entrevistados eram do sexo masculino seguido de 48% feminino, uma problemática cultural está presente, 

demostrada em 87% dos entrevistados que relatam a presença de hormônio na carne, Também foram observados que 

73% das pessoas afirmam que a carne de frango transmite doenças, como também 76%  dizem não conhecer o serviço de 

inspeção. Com isso a falta de conhecimento com relação à composição da carne  é um fator limitante. Este fato fez com 

que 87% afirmassem que a carne tem a presença destas substancias, o que não condiz com os estudos. E o estudo 

demostrou que 82 % consideram o peixe como a melhor fonte proteica, em seguida de  frango (10%), Bovino (6%) e 

suíno (2%). 
 

PALAVRA-CHAVE: Aves, Mercado, Proteína Animal  

 

 

Profile of consumption of chicken meat in the municipality of São Sebastião, 

Alagoas 

 
ABSTRACT: The productive chain of cutting poultry presents a trajectory of the most interesting of the 

agroindustrial production chains in Brazil. Meat consumption continues to increase throughout the country and surveys 

are representative with consumer and market information, characterizing efficiency in the production chain. The 

objective of this study was to study the consumption of chicken meat in the municipality of São Sebastião, Alagoas. The 

research was performed quantitatively and distributed in seven items. A hundred questionnaires with 19 questions were 

applied in order to obtain current ideas, opinions and perspectives on the consumption of chicken meat using a 

descriptive statistics of the data and graphs elaborated with Microsoft Excel software subjected to a descriptive 

exploratory analysis. More than half (52%) of the interviewees were males followed by 48% females, a cultural problem 

is present, demonstrated in 87% of the respondents reporting the presence of hormone in the meat. It was also observed 

that 73% the chicken meat transmits diseases, but also 76% say they do not know the inspection service. Thus the lack of 

knowledge regarding the composition of the meat is a limiting factor. This fact made 87% say that meat has the presence 

of these substances, which is not consistent with studies. And the study showed that 82% considered fish to be the best 

protein source, followed by chicken (10%), beef (6%) and pork (2%). 

 
KEYWORD: Birds, Market, Animal Protein 

  

 

INTRODUÇÃO 
 
A cadeia produtiva da avicultura de corte apresenta uma trajetória das mais interessantes dentre as cadeias 

produtivas agroindustriais no Brasil, marcada por constantes evoluções técnicas (JESUS et al., 2007).  A carne de aves, 

de acordo com o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), corresponde às obtidas aves 

domésticas de criação.  

É utilizada na alimentação, sendo classificada como alimento saudável, pobre em gorduras, desde que seja 

consumido sem pele. Essa carne apresenta rico teor de proteínas de boa qualidade e é recomendado seu consumo em 

todas as idades e podem ser consumidas por alguém que tenha riscos cardiovasculares, pois contém uma baixa taxa de 

colesterol (VENTURINI e SARCINELLI, 2007). 
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Compreender o comportamento do consumidor permite a obtenção de informações importantes para o 

desenvolvimento de novos produtos, para a realização de inovações, para auxílio em decisões sobre política de preços, 

bem como para identificar alternativas mais interessantes em termos de canais de distribuição e publicidade. Quando se 

deseja estudar um mercado, deve-se primeiramente conhecer e analisar os seus consumidores, pois são eles que adquirem 

os produtos e serviços da empresa. Identificar o comportamento do consumidor possibilita à empresa a adoção da melhor 

estratégia de marketing, uma vez que a satisfação do cliente está em primeiro lugar (MAZZUCHETTI, 2005). 

 Objetivou-se com este trabalho estudar o consumo de carne de frango no município de São Sebastião, Alagoas, 

Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O trabalho foi realizado no Município de São Sebastião localizado na mesorregião do agreste do estado de 

Alagoas, região sul, limita-se as cidades de Arapiraca, igreja nova, Teotônio Vilela, Feira Grande, Porto Real do Colégio, 

Penedo, Coruripe e Junqueiro  com área de 307 Km²,  distante 100 km da capital Maceió. Tropical quente e úmido é 

caracterizado como o clima do município estudado.   

O estudo foi realizado de forma quantitativa com o intuito de obter ideias, opiniões e perspectivas atuais do 

consumo de carne de frango distribuídas em diversos itens abordados no questionário baseado nos estudos de 

Williamson, (2000) (teoria do consumidor). Foram distribuídos 100 questionários aleatoriamente em um colégio e na 

Feira situada no Centro da cidade, a fim de obter uma diversidade de publico significativa, durante 6 dias do mês de maio 

de 2018. O questionário foi dividido em sete itens: Identificação dos consumidores; Hábitos de consumo; Produção; 

Aspectos sanitários; Sustentabilidade; Saúde do consumidor e Bem estar animal, respectivamente.   

Cada item continha entre uma e quatro perguntas totalizando 19 questões. Foi utilizada uma estatística descritiva 

dos dados utilizando-se as opiniões obtidas através dos questionários e com o auxilio de planilhas da Microsoft Excel, os 

dados foram compilados e submetidos a uma analise exploratória descritiva.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observou-se no estudo que 52 % dos entrevistados eram do sexo masculino seguido de 48% feminino, 

destacando de forma significativa jovens entre 18 à 20 anos com 39%. Seguido de 21 à 30 anos 32 (32%)  31 

à 40 anos  18 (18%)  e acima de 40 anos 11 (11%). Com relação ao nível de escolaridade 75% tem ou fazem 

parte do ensino médio ( 1°, 2° e 3° ano).  Ensino superior completo demostrou-se 2 % dos entrevistados como 

representado na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Identificação dos consumidores do Município de São Sebastião Alagoas. 

IDENTIFICAÇÃO DE CONSUMIDORES  

SEXO   FA FR (%) 

Femino  48 48 

Masculino 52 52 

IDADE     

18 - 20 Anos  39 39 

21 - 30 Anos  32 32 

31- 40 Anos  18 18 

Acima de 40 Anos  11 11 

ESCOLARIDADE 

Ensin Fundamental 17 17 

Ensino Medio  75 75 

Ensino Superior Incompleto  6 6 

Ensino Superior Completo 2 2 

 
Sabe-se que o consumo é largamente influenciado pela idade, renda, nível de educação, padrão de mobilidade e 

gosto dos consumidores. Identificar fatores que influenciam a compra e tomada de decisão ajuda a entende-los e, 

consequentemente, atende-los melhor (MAZZUCHETTI e BATALHA, 2004). 

Nota-se que 49% dos consumidores preferem uma carne de frango barata, porém 22% dos entrevistados estão 

aptos a uma carne mais saudável, também foi interessante perceber que com o passar dos anos esse público aumentará, 

pois produtos que se destacam no meio saudável tem um grande potencial no mercado. A carne saborosa destacadas por 

25% e 4% das pessoas que dizem não gostar, mas em alguns momentos dizem provar das carnes. A pesquisa mostrou que 
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68 % das pessoas preferem comprar o frango inteiro. O fato de o município ser localizado no interior o qual existe um 

índice significativo de compra e venda informal, demonstra facilidade e viabilidade da compra do frango inteiro, o que 

difere da pesquisa realizada por Garcia et al., (2017), o qual observou a maior preferência dos consumidores pelos cortes 

de frango, seguida do frango inteiro no município de Aquidauana – MS. Os cortes peito, coxa/sobrecoxa e asinha 

obtiveram 24%, 8% e nenhuma das respostas, respectivamente, como representado na tabela 2.  

 

Tabela 2.  Hábitos de consumo da carne de frango no município de São Sebastião.  

HABITOS DE CONSUMO  

CONSUMO DA CARNE FA FR (%) 

Barata   49 49 

Saudável   22 22 

Saborosa  25 25 

Não gosto  4 4 

HABITO DE COMPRA 

Frango Inteiro  68 68 

Peito  24 24 

Coxa e Sobrecoxa 8 8 

Asinha    0 0 

 
Ao serem perguntados sobre o conhecimento da produção (criação e abate de frangos) obteve-se 50% de 

entrevistados que dizem conhecer a criação de frango como também as mesmas pessoas dizem conhecer o abate de 

frango. Isso demostra que os atuais consumidores dizem conhecer e saber o que estão consumindo, porém uma 

problemática cultural ainda está presente, demostrada em 87% dos entrevistados que relatam a presença de hormônio na 

carne, esses resultados são semelhantes aos de Francisco et al., (2007), que relataram  89% dos consumidores 

entrevistados em Porto Alegre acreditavam que a carne de frango continha hormônios, devido ao fato desses animais 

engordarem muito rápido e atingirem o peso de abate com cerca de 45 dias, dados próximos também ao de Garcia et al., 

(2017), cujos 85% dos entrevistados afirmaram   que acreditam existir substancias no sistema de criação. 

É importante ressaltar que estas substâncias não possuem origem hormonal, são suplementos alimentares que 

beneficiam a saúde do hospedeiro, pois proporcionam equilíbrio da microbiota intestinal, não deixam resíduos nos 

produtos de origem animal e não favorecem a resistência às drogas, o que os tornam ideais para substituir os 

antimicrobianos como aditivos alimentares (KAUR,  2002). 

Também foram observados que 73% das pessoas afirmaram que a carne de frango transmite doenças, porém, 76% 

das pessoas dizem não conhecer o serviço de inspeção, como pode ser observado na tabela 3. Isso demonstra a 

importância de pesquisas relacionadas ao consumo de produtos da dieta alimentar, como também a necessidade do 

fornecimento de informações acessíveis ao consumidor, para assim quebrar preconceitos existentes do consumidor da 

carne de frango.  

 

Tabela 3. Perfil de consumidores relacionado a Produção/ aspectos sanitários/sustentabilidade e preferencia do produto.  

PRODUÇÃO 

CRIAÇÃO DE FRANGOS FA FR (%) 

SIM   50 50 

NÃO   50 50 

ABATES DE FRANGOS 

SIM   50 50 

NÃO   50 50 

ASPECTOS SANITARIOS  

TRANMISSÃO DE DOENÇAS  FA FR (%) 

SIM   73 73 

NÃO   27 27 

PRESENÇA DE HORMONIO 

SIM   87 87 

NÃO   13 13 
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Verificação de Serviço de Insperção  

SIM   24 24 

NÃO     76 76 

SUSTENTABILIDADE 

PREJUDICIAL FA FR (%) 

sim   16 16 

não   36 36 

prejudica pouco  25 25 

não sei responder   
23 23 

IMPACTO 

Sim   42 42 

não   
58 58 

MAIOR IMPACTO 

bovino   40 40 

suino    47 47 

frango   12 12 

peixe   1 1 

PREFERENCIA DO PRODUTO  

sim   42 42 

sim, mas não pago um preço maior  44 44 

não     14 14 

 
Ao ser tratado sobre sustentabilidade, 16% afirma prejudicar, mas 36% respondem que o consumo da carne de 

frango não prejudica, seguido de 25% que expressam prejudicar pouco e 23 % que dizem não saber responder. Com isso, 

é perceptível a falta de informação. Ao ser perguntado sobre o impacto no meio ambiente, 58% responderam que não tem 

impacto da produção, mas ao se tratar do grau de maior impacto expressam que a produção de suíno (47%), bovino 

(40%), frango (12%) e peixe (1%) respectivamente, tem impacto significativo. Quando perguntados sobre a preferencia 

de um produto saudável, 44% responderam que consomem, mas não pagariam um preço maior, quando 42% expressam 

fazer sim o uso de um produto saudável.  

De acordo com um estudo feito por Mazzuchetti e Batalha, (2004) mostra  a importância em conhecer o 

comportamento do consumidor, que reside na possibilidade de gerar algumas vantagens para a empresa que souber 

gerenciar, tais como: maior conhecimento dos consumidores ou dos clientes potenciais, podendo-se, então, refletir sobre 

que variáveis  influenciam seus comportamentos; e melhor definição do mercado de atuação da empresa. 

Constatou-se que 82% afirmam que a melhor carne é peixe, seguida de frango (10%), Bovino (6%) e suíno 

(2%). Quanto o aspecto na hora da compra, 56% tem preferencia por carnes claras, 25% avermelhada 2% amarelada e 

17% dizem não ser importante o aspecto de coloração da carne como consta na tabela 4.  

Ao ser perguntado sobre o consumo do frango caipira, 63% afirmaram consumir as vezes, 35% sempre, isso 

demostra o desenvolvimento na criação caipira na região semiárida. Como também 59% afirmam preferir a carne de 

frango caipira, considerando ser saudável por ser um produto criado de forma extensiva e com recursos naturais.  

O ultimo questionamento foi sobre o conhecimento do bem estar animal, sobre o qual 41 % das pessoas 

entrevistadas afirmaram não conhecer este quesito tão importante e representativo na produção e criação de animais, 

seguido de 35 % que afirmam conhecer, mas não sabem o significado e 24% representam de forma não significativa o 

conhecimento sobre o bem estar.   

 
Tabela 4. Analise de consumo com relação à saúde do consumidor e bem estar animal.  

SAÚDE DO CONSUMIDOR  

MELHOR CARNE  FA  FR (%) 

Bovino    6 6 

Suino    2 2 

Frango    10 10 

Peixes    82 82 
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ASPECTO (COR) 

clara   56 56 

avermelhada    25 25 

amarelada    2 2 

não importa    17 17 

CONSUMO DE FRANGO CAIPIRA 

sim as vezes    63 63 

sim sempre    25 25 

não mas gostaria   9 9 

não sem interesse   3 3 

PREFERENCIA DE FRANGO 

caipira    59 59 

granja    19 19 

não compra caipira (doenças)  1 1 

não tem importância      21 21 

BEM ESTAR ANIMAL 

CONHECE O BEM ESTAR ANIMAL    FA  FR (%) 

Sim    24 24 

já ouvi falar, não sei o significado  35 35 

não       41 41 

 

 

Segundo Broom, (2004), bem-estar deve ser definido de forma que permita pronta relação com outros conceitos, 

tais como: necessidades, liberdades, felicidade, adaptação, controle, capacidade de previsão, sentimentos, sofrimento, 

dor, ansiedade, medo, tédio, estresse e saúde.  Os procedimentos de abate humanitário são um conjunto de diretrizes 

técnicas e cientificas que garantam o bem-estar dos animais desde a recepção ate a operação de sangria (SILVA, 2012). 

Para que isso ocorra o manejo das aves deve ser realizado com o mínimo de excitação e desconforto, proibindo-se 

qualquer ato ou uso de instrumentos agressivos a integridade física dos animais ou que provoque reações de aflição 

(BRASIL, 2000)  

 

CONCLUSÃO 
 
É possível perceber que pelo menos metade (49%) dos entrevistados consomem carne barata e que ainda há uma 

resistência em um produto mais saudável pelo fato do preço não ser acessível. A falta de conhecimento com relação à 

composição da carne (presença de homônimo) é um fator limitante, fez com que 87% afirmassem que a carne tem a 

presença de substancias, o que não condiz com os estudos. Como também a maior parte das pessoas (73%) afirmam a 

transmissão de doenças, dados preocupantes, pois é possível perceber escassez de acesso a essas informações tão 

importantes a saúde do consumidor.  

O estudo demostrou que 82 % consideram o peixe como a melhor carne em  seguida de  frango (10%), Bovino 

(6%) e suíno (2%). 
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RESUMO: A assistência técnica é considerada uma das atividades que tem influencia direta na produção e que mais 

se desenvolve na região com fortalecimento da cadeia do leite e maior viabilidade de comércio, devido á quantidade de 

matéria prima imatura utilizada e seus derivados após o processo de fabricação, por não precisar de períodos de 

maturações que ocorrem concentrações ou seja, e um produto a cada dia. O presente estudo refere-se a um plano de ação 

destinado as famílias Produtores de Leite da Agricultura Familiar de Santana do Ipanema - AL, a fim de abrir novas 

oportunidades de comercialização e beneficiamento de sua matéria prima.  A realização de um planejamento antecipado 

das atividades é um dos fatores que favorece na produção e valorização dos produtos regionais e interligações entre as 

três cadeias de produção (carne leite, queijos), favorecendo um desenvolvimento local e novas oportunidades de 

comercialização e crescimento da atividade. A ideia de negócio relacionada á assistência técnica com adição do 

fortalecimento na cadeia demonstrou um custo produtivo de R$15 centavos a mais por litro de leite e produção com boas 

práticas de fabricação, demonstrando um custo operacional adicional relativamente baixo, o que favorece uma maior 

confiabilidade e acessibilidade aos consumidores finais. A margem de lucro a princípio foi estimada á 30% do valor do 

custo de produção, bem como na medida em que o mesmo trilha um caminho com bons índices produtivos nas linhas de 

pesquisas, aceitação e comercialização de seus produtos e derivados. Além disso, esse seria o mecanismo de organização 

presente nas propriedades e que possibilita o beneficiamento de produtos regionais, existindo um surgimento de um 

nicho de mercado específico capaz de ter um impacto social e econômico local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunidade, rural, comercio, produto. 

 

ABSTRACT: Technical assistance is considered to be one of the activities that has a direct influence on production 

and that is most developed in the region with strengthening of the milk chain and greater viability of trade, due to the 

quantity of immature raw material used and its derivatives after the manufacturing process, by not needing periods of 

maturation that occur concentrations ie, and a product every day. The present study refers to a plan of action for the 

Family Farming Milk Families of Santana do Ipanema - AL, in order to open new opportunities for commercialization 

and processing of its raw material. The anticipated planning of activities is one of the factors that favors the production 

and valorisation of regional products and interconnections between the three production chains (milk meat, cheese), 

favoring local development and new commercialization opportunities and activity growth. The business idea related to 

technical assistance with the addition of the strengthening in the chain showed a productive cost of R $ 15 cents more per 

liter of milk and production with good manufacturing practices, demonstrating a relatively low additional operating cost, 

which favors a greater reliability and accessibility to final consumers. The profit margin was initially estimated at 30% of 

the cost of production, as well as the fact that it is a path with good productive indexes in the lines of research, 

acceptance and commercialization of its products and derivatives. In addition, this would be the mechanism of 

organization present in the properties and that allows the processing of regional products, with the emergence of a 

specific niche market capable of having a local social and economic impact. 

 

KEYWORDS: community, rural, commerce, product. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  
A bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro no cenário mundial, sendo o Brasil 

dono do segundo maior rebanho efetivo do mundo, com cerca de 200 milhões de cabeças. Além disso, desde o ano de 

2004, assumiu a liderança nas exportações, com um quinto da carne comercializada internacionalmente e vendas em mais 

de 180 países. O rebanho bovino brasileiro proporciona o desenvolvimento de dois segmentos lucrativos, as cadeias 

produtivas da carne e do leite. O valor bruto da produção desses dois segmentos, estimado em R$ 67 bilhões, aliado a 

presença da atividade em todos os estados brasileiros, evidenciam a importância econômica e social da bovinocultura 

brasileira (MAPA, 2015). 

 O projeto de extensão rural foi desenvolvido para orientar os produtores rurais da cadeia de produção de 

bovinocultura de leite, com intuito de trazer melhor planejamento com alimentação animal, manejo sanitário, manejo de 

mailto:adrianabatista_@hotmail.com
mailto:ceicadias@yahoo.com
mailto:jsamarakelly@hotmail.com
mailto:renatinholopes5@hotmail.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 213 

ordenha e manejo reprodutivo. E, consequentemente no planejamento de forragens de milho, capineiras e 

armazenamento de grãos, aproveitando as culturas anuais no semiárido. 

  Outra linha de atuação nas propriedades será detalhar cada área de produção que irá ser destinada a 

agropecuária é o conjunto das atividades ligadas à agricultura e à pecuária, Em virtude da sua expansão e da utilização de 

métodos para o cultivo e criação de animais, problemas ambientais estão sendo desencadeados com o desmatamento, 

retiradas da cobertura vegetal provocando a redução da biodiversidade, desertificação, erosão, redução dos nutrientes do 

solo, sendo necessário esclarecer os motivos que causa o desuso de áreas com passar de alguns anos, o lençol freático e 

os rios também são afetados. são adotado o  planejamento detalhado de área, para reduzir perdas econômicas, com a 

recuperação da produtividade do solo, e recomposição das condições química, física e biológica do solo. As mais 

utilizadas são: plantio em nível, adubação orgânica, pastagem, reflorestamento, adubação verde, sistemas de culturas, 

calagem, controle de queimadas, cobertura morta, rotação de cultura e plantio direto. A escolha dos métodos adequados 

leva em conta aspectos ambientais e socioeconômicos de cada propriedade. 

 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 Produtores rurais da 

Agricultura Familiar de Santana do Ipanema- AL, a fim de abrir novas oportunidades de comercialização e 

beneficiamento de sua matéria prima (carne e leite). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
O trabalho foi realizado por meio da aplicação de questionários com produtores rurais de base familiar de algumas 

cidades que constituem a mesorregião do Sertão de alagoas: Santana do Ipanema, Dois Riachos, Olho D’água das flores. 

Os questionários foram elaborados segundo metodologia de Richardson [5]. A abordagem metodológica parte de um 

estudo de caso, utilizando-se dados de fácil entendimento originados secundariamente dos alunos do curso técnico em 

agropecuária do instituto federal de alagoas (IFAL), os quais são filhos de produtores rurais em atendimento aos 

produtores e consumidores de bovinos de carne e leite, no período de janeiro a maio de 2015. Foram entrevistados e 

aplicado o questionário socioeconômico á 50 criadores de animais de carne ou leite regionais, composto por um grupo de 

18 alunos dos Municípios do sertão de alagoas que juntamente com os produtores desenvolve um plano de ação na pecuária 

de leite. A criação dos animais está localizada no Sítio Pedra agua, São felix, areia branca . A partir do município de 

Santana do Ipanema, o acesso a área é feito pela estrada principal sentido o povoado areia branca 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. Onde forneceram dados sobre os recursos forrageiros utilizados 

no período chuvoso e seco e plantas forrageiras usadas nas pastagens cultivadas e capineiras. Os questionários foram 

aplicados em visitas da equipe a propriedades e na feira livre de animais que acontece no município de Dois Riachos a e 

comporta o escoamento da produção animal da região. Os dados obtidos foram submetidos á análise estatística descritiva. 

Todas as análises foram feitas pelo software Excel, versão 2007, da Microsoft. 

. .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 Santana do Ipanema 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 de 

Santana do Ipanema e cidades circunvizinhas. No entanto, este seguimento não será a única via de escoamento da 
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produção, uma vez que se busca comercializar em mercados locais e regionais como feiras livres, supermercados, 

panificadoras e exposições como também na formação de uma associação. 

Quanto aos aspectos de embalagens estima-se o envaze em recipientes plásticos (garrafas) com capacidades de 

500 ml e 200 ml.  

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 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 17. 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 

leiteira 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 18. 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 leite 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 carne e queijos.  
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Tabela 3. Insumos requeridos para a produção de 100 litros de leite e custo de produção de um kl de queijo do produto. 

Insumos Unidade Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Valor por Litro 

(R$) 

Leite Litros 100 1,12 112 1,12 

sal Kg 10 1,3 13 0,13 

Sorbato de potássio  Kg 0,2 0,63 0,126 0,001 

Leite em pó 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. 

 

 Existem relatos que pode ser produzido localmente, reduzindo o custo de produção. Isso favorece a viabilização e 

elaboração de derivados lácteos tais como leite em pó 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 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 queijo de 

1 kl e 260,86 para o de 2kl. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A produção de queijo, a partir do leite, possibilita um caminho empreendedor a ser trilhado com vasta 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 á aceitação do processo produto. 

O processo do produto e a base da utilização in natura produzido na região possibilita um sabor diferencial onde o 

mesmo tem características organolépticas típicas de produtos orgânicos, agregando a junção de dois alimentos de alta 

qualidade (leite e queijo) para suprir fins nutricionais. 

 Os custos de investimentos apresentam-se relativamente alto. No entanto, quando relacionado á transformação 

de matérias primas para alimentação humana faz-se necessário um máximo de instalação e equipamentos indispensáveis, 

devido à alta taxa de contaminação microbiológica. 

 A viabilidade da produção demostrou eficaz, quando comparada á 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 variedades crioulas de milho possuem alta diversidade genética e encontram-se em constante evolução, 

se adaptando às condições dispostas no ambiente. Neste contexto, através do desenvolvimento deste trabalho teve-se 

como objetivo avaliar o potencial germinativo de 4 variedades de milho crioulo em relação ao fotoperíodo, temperatura e 

umidade definida. O desenvolvimento da pesquisa se deu nos laboratórios de Análises de Fertilidade de Solos e Recursos 

Florestais do Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca. O experimento durou 15 dias, onde foi avaliado o índice de 

germinação (IG) e o índice de velocidade de germinação (IVG) de cada tratamento, sendo que os dados foram coletados 

a cada três dias. A temperatura foi regulada para vinte e sete graus Celsius, já o fotoperíodo foi regulado para 12 horas de 

iluminação e 13 de escuro. Foi realizada aferição da umidade relativa do ambiente (Rh) e temperatura (Tº) através de um 

termohigrômetro durante os 15 dias. As variedades Jabotão e Batité Sabugo Roxo se constituíram como as variedades 

com os índices de germinação e velocidade de germinação mais eficientes.  As variedades Asteca e Milho branco 

apresentaram rendimento inferior ao Jabotão e Batité sabugo roxo, mas constituíram-se de um bom desenvolvimento, não 

apresentando diferença estatística entre ambas. Diante dos resultados expostos percebe-se a importância da realização 

deste trabalho, visto que não existem muitos dados acerca do desenvolvimento como um todo das variedades tidas como 

objeto de estudo, gerando e proporcionando mais conhecimento sobre as mesmas. 

PALAVRAS-CHAVE: vigor, variedade, milho. 

Germination potential of eight varieties of Creole corn under defined conditions 

of photoperiod, humidity and temperature in germination chamber 

ABSTRACT: Creole maize varieties have high genetic diversity and are constantly evolving, adapting to the 

conditions in the environment. In this context, the objective of this work was to evaluate the germination potential of 4 

varieties of Creole corn in relation to the photoperiod, temperature and humidity. The development of the research took 

place in the Laboratories of Fertility Analysis of Soils and Forest Resources of the Agro-alimentary Technological Pole 

of Arapiraca. The experiment lasted 15 days, where the germination index (GI) and the germination speed index (GI) of 

each treatment were evaluated, and data were collected every three days. The temperature was regulated to twenty-seven 

degrees Celsius, and the photoperiod was regulated for 12 hours of illumination and 13 hours of dark. The relative 

humidity of the environment (Rh) and temperature (Tº) were measured through a thermohygrometer during the 15 days. 

The Jabotão and Batité Sabugo Roxo varieties were constituted as the varieties with the most efficient rates of 

germination and germination speed. The Aztec and White Maize varieties presented lower yields than Jabotão and Batité, 

but they were well developed and did not show any statistical difference between the two varieties. In view of the above 

results, the importance of this work can be seen, since there is not much data about the development of the varieties 

studied as a whole, generating and providing more knowledge about them. 

KEYWORDS: force, variety, corn. 

INTRODUÇÃO 

É evidente que são cultivados vários tipos de cerais no Brasil, no entanto, aquele que se torna mais 

expressivo é o milho, onde são produzidos cerca de 81,0 milhões de toneladas de grãos, numa área de cerca de 

15,9 milhões de hectares (CONAB, 2013). 

 Pode-se definir o vigor de uma semente como a capacidade de germinar sob uma gama de condições, que 

também depende das condições ambientais que podem ser encontradas no lugar da semeadura (SIMONI et al., 

2011). 

Nesse contexto, Mauri et al (2010) evidencia que as sementes que possuem um maior vigor germinativo 

são dotadas da capacidade de germinar sob temperaturas mais altas. 
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O uso de sementes com ótimo vigor garante que haverá uma população vegetal adequada no que diz 

respeito ao cultivo, mesmo que se encontre em condições pouco favoráveis (NETO; KRZYZANOWSKI; 

HENNING, 2011). 

Sbrussi e Zucareli (2015) tornam evidente que a germinação sob baixas temperaturas é retardada, 

principalmente quando se utiliza sementes de baixo vigor, onde normalmente não se observa germinação quando 

se tem temperaturas abaixo de 16ºC. Já quando se fala de sementes de maior vigor, seu desempenho se torna mais 

eficiente em, praticamente, todas as temperaturas. 

Sabe-se que cultivos que são oriundos de sementes com alto índice de qualidade, mesmo que submetidos a 

condições de estresse no decorrer da emergência de campo, as lavouras sofrem consequências menos drásticas, 

dando resultados mais eficientes no que diz respeito à produtividade quando comparadas as sementes de médio ou 

baixo vigor (NETO; KRZYZANOWSKI; HENNING, 2010). 

Nesse sentido, entre 2012 e 2013 foram semeados 15,9 milhões de hectares de milho, resultando num 

montante de 81 milhões de toneladas de grãos, onde apenas nos anos citados contribuiu com cerca de 5% do PIB 

da agricultura no Brasil (CONAB, 2013). 

Os tipos de milho que não são utilizados como commodities, isto é, os que não são cultivados para 

produção de grãos secos, são intitulados de “milhos especiais”. O milho branco, popularmente conhecido como 

milho canjica, da mesma maneira que o milho verde ou milho pipoca e outros tipos, também constitui-se como um 

milho especial (ROVARIS et al., 2015). 

As variedades crioulas de milho possuem, dentre as suas características, uma alta diversidade genética. 

Outro fator importante nas variedades crioulas é que as mesmas sempre evoluindo, se adaptando às condições 

dispostas no ambiente e nos sistemas de cultivo, ou seja, não são estáticas (CUNHA, 2013). 

Sangoi, Silva e Argenta (2010a) também evidenciam que existem alguns requisitos para que a cultura de 

milho atinja seu máximo potencial, onde o clima deve atender aos seguintes requisitos: temperaturas máximas 

matutinas na faixa de 25 a 30º C, que proporciona uma faixa térmica que atua otimizando a atividade 

fotossintética do vegetal, temperaturas mínimas noturnas de 15 a 18º C, que é patamar considerado ideal para a 

minimização das atividades respiratórias sem comprometimento de outras atividades fisiológicas importantes, 

além de uma distribuição pluviométrica disponibilizada de forma regular.  

Segundo Cruz et al. (2011) o desenvolvimento do milho é restrito pela disponibilidade hídrica, fotoperíodo 

e temperatura. De acordo com o autor, o milho requisita que os níveis de fatores como temperatura, precipitação 

pluviométrica e o fotoperíodo, alcancem níveis ótimos para a cultura, assim seu potencial genético de produção 

conseguirá se expressar em maior rendimento.   

O milho é cultivado em regiões nem sempre favoráveis para a emergência e desenvolvimento inicial das 

plântulas. Portanto, torna-se necessário identificar nas variedades estudadas o potencial germinativo e 

desenvolvimento fenológico inicial das mesmas. Neste contexto, através do desenvolvimento deste trabalho teve-

se como objetivo avaliar o potencial germinativo de 4 variedades de milho crioulo em relação ao fotoperíodo, 

temperatura e umidade definida.  

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa se deu nos laboratórios de Análises de Fertilidade de Solos e Recursos Florestais 

do Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, pertencente à Universidade Estadual de Alagoas. O Polo Tecnológico 

Agroalimentar de Arapiraca localiza-se na comunidade Bananeiras da cidade de Arapiraca. Pertencente à mesorregião do 

Agreste Alagoano e à microrregião de Arapiraca, possuindo uma latitude de 09º 53' 03" S, longitude: 36º 49' 44" W, 

altitude de 244m e área de 504,3 Km2.  

Figura 1 – Localização geográfica de Girau do Ponciano. 

Fonte: Google Maps, 2018. 
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A germinação foi feita com areia de quartzo, vulgo areia lavada. Foram feitos três testes de umidade para 

verificar a capacidade de absorção de água pelas respectivas amostras de areia, a fim de verificar qual dos testes 

apresentaria uma quantidade mais propicia em água para se fazer o primeiro umedecimento da areia.  

Foram pesadas cinquenta gramas de areia lavada, que foram inseridas em 10 copos plástico descartáveis 

sobre 10 placas de Petri, separadamente, com diferentes níveis de água. No primeiro teste de umidade foram 

inseridos quinze ml de água em cinco amostras, já nas outras cinco amostras foram inseridos vinte ml de água. As 

amostras foram deixadas em repouso por cerca de vinte e quatro horas. Após 24 horas as amostras foram pesadas 

novamente 

No segundo teste foram inseridas quantidades de dez ml e cinco ml, onde ao passar de vinte e quatro horas 

também foram pesadas novamente. A imagem 2 evidencia algumas amostras.  

Foi feita uma média dos valores excedentes, onde o valor excedente em gramas foi convertido em ml e 

utilizado para fazer o primeiro umedecimento da amostra 

 
Imagem 2 - Diferentes amostras de solo pesadas. 

 

Fonte: arquivo do autor. 

O procedimento ocorreu em câmara de germinação hermeticamente fechada, todo material utilizado foi 

higienizado com álcool à 70%, sendo que as sementes antes de semeadas foram tratadas com hipoclorito de sódio 

(NaClO) à 2% durante 15 minutos, em seguida foram lavadas com água destilada. 

As sementes utilizadas foram colhidas de janeiro a fevereiro de dois mil e dezoito (2018), sendo que a 

experimentação foi realizada a partir de setembro. O experimento foi feito em blocos casualisados. As sementes foram 

semeadas em bandejas de plástico contendo duzentas células, logo após as bandejas com substrato foram colocadas na 

estufa. Foram realizados quatro tratamentos com quatro repetições cada, utilizando quarenta (40) sementes por 

repetição, onde ao todo foram utilizadas cento e sessenta (160) sementes por tratamento, constituindo o montante de mil 

duzentas e oitenta (1280) sementes utilizadas no experimento.  Cada tratamento se constituiu de uma variedade 

diferente de milho crioulo, que foram as seguintes: milho branco (MB), milho roxo (MR), batité sabugo branco (BSB), 

sabugo fino (SF), milho alho (MA), batité sabugo roxo (BSR), asteca (A) e jabotão (J). 

O experimento durou 15 dias, onde foi avaliado o índice de germinação (IG) e o índice de velocidade de 

germinação (IVG) de cada tratamento, sendo que os dados foram coletados a cada três dias.  

A temperatura foi regulada para vinte e sete graus Celsius, já o fotoperíodo foi regulado para 12 horas de 

iluminação e 13 de escuro. Foi realizada aferição da umidade relativa do ambiente (Rh) e temperatura (Tº) através de 

um termohigrômetro durante os 15 dias. 

O equipamento utilizado foi câmara de germinação, com câmara interna em inox AISI304, controle de 

temperatura micro processado digital, sensor de temperatura PT 100, refrigeração por compressor hermético, resistência 

aletada blindada em aço inox, circulação de micros ventiladores, iluminação artificial com foto período, sendo 4 

lâmpadas de 20Watts. 

 Foi feito no programa “Excel” o gráfico de linhas com marcadores, para evidenciar o a tendência do índice de 

velocidade de germinação (IVG) ao longo do experimento. Foi realizada análise estatística pelo software “Sisvar”, pelo 

Teste de Tukey à 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que diz respeito ao teste de umidade as amostras onde foram inseridos os cinco ml de água mostraram-se 

estar em um nível de umidade adequado para o primeiro umedecimento da amostra. 

A umidade relativa do ar foi aferida durante todo o experimento, onde a média correspondeu à 80%, já a média 

da temperatura foi de 27° C. 
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Foi possível observar que após dois dias decorrentes do cultivo as sementes iniciaram a germinação, sendo que, 

após seis dias decorrentes da semeadura, não houve mais germinação das sementes.  

Através das análises dos resultados no que diz respeito ao índice de germinação, as variedades Jabotão e Batité 

sabugo roxo possuíram, em valores brutos, diferença no que diz respeito a germinação, no entanto, não há diferença 

estatística entre ambas, sendo que se constituíram como as variedades com os índices de germinação e velocidade de 

germinação mais eficientes.  As variedades Asteca e Milho branco apresentaram rendimento inferior ao Jabotão e Batité 

sabugo roxo, mas constituíram-se de um bom desenvolvimento, não apresentando diferença estatística entre ambas. 

As demais variedades, Sabugo Fino, Milho Roxo, Milho Alho e Batité Sabugo Branco, não apresentaram um índice de 

germinação e índice de velocidade de germinação eficientes. 

Gráfico 1 – tendência de germinação ao longo do experimento. 

Fonte: arquivo do autor. 

Tabela 1 – análise estatística do Índice de Germinação (IG). 

TRATAMENTO MÉDIA ESTATÍSTICA 

BATITÉ SABUGO BRANCO 11.50 e 

MILHO ALHO 19.25 d 

MILHO ROXO 22.25 cd 

SABUGO FINO 23.25 c 

MILHO BRANCO 27.50 b 

ASTECA 27.75 b 

BATITÉ SABUGO ROXO 31.25 a 

JABOTÃO 34.00 a 

Fonte: arquivo do autor. 

Através da análise dos resultados obtidos é possível observar que tanto no início da germinação quanto no seu 

decorrer, as variedades crioulas Jabotão e Batité sabugo roxo, permaneceram em um ótimo nível de velocidade de 

germinação. 

De acordo com Simoni et al. (2011) e levando em consideração as análises realizadas nos resultados, leva-se a 

acreditar que as variedades Batité Sabugo Roxo e Jabotão possuem um vigor de germinação mais efetivo quando 

comparados com as demais variedades sob as condições colocadas, pois o autor define o vigor de germinação como a 

capacidade da semente germinar sob diversas situações, sendo que nas situações impostas, no que diz respeito à 

temperatura, umidade e fotoperíodo, tais variedades se sobressaíram em comparação com as demais.  



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 221 

Desta maneira, segundo Neto, Krzyzanowski e Henning (2011) leva-se a acreditar que a população vegetal oriunda 

das variedades Jabotão, Batité Sabugo Roxo, Asteca e Milho Branco, são populações mais adequadas em questão de 

cultivo, mesmo que o ambiente as favoreça condições mais difíceis de germinação, já que suas sementes apresentaram um 

alto nível de vigor. 

No entanto, não é possível afirmar de maneira cabal que as demais variedades que possuíram índices que, 

estatisticamente, não foram relevantes continuarão com esta característica ou que sempre as tiveram. Pois de acordo com 

Cunha (2013) dentre as características das variedades crioulas é que as mesmas encontram-se em constante evolução, 

onde a adaptação vem crescendo de acordo com as condições favoráveis ou não favoráveis do ambiente. 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se tomar como conclusão que, das oito variedades estudadas, apenas quatro apresentaram um bom índice de 

germinação e índice de velocidade de germinação, evidenciando um ótimo nível de vigor das sementes, que foram as 

variedades Jabotão, Batité Sabugo Roxo, Asteca e Milho Branco. 

Diante dos resultados expostos percebe-se a importância da realização deste trabalho, visto que não existem 

muitos dados a cerca do desenvolvimento como um todo das variedades tidas como objeto de estudo, gerando e 

proporcionando mais conhecimento sobre as mesmas. 
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RESUMO: O Brasil não é apenas o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, é também o primeiro do mundo na 

produção de açúcar e etanol. Dentre os subprodutos existe a produção do caldo, obtido a partir da prensagem, que é um 

alimento altamente energético. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de amostras de caldo-de-

cana de açúcar comercializados em feira livre no Estado de Alagoas. Sete amostras de caldos de cana-de-açúcar 

comercializados informalmente foram coletadas durante intervalos de quinze dias e levadas ao laboratório para as 

devidas análises. As amostras coletadas assepticamente foram diluídas em solução salina peptonada 0,1%, onde 25 mL 

de cada amostra foi diluída em 225 mL desta solução e inoculadas em tubos de ensaio contendo meio Lauryl Sulfato 

Tryptose (LST) e um tubo de Durham invertido para os testes presuntivos e, posteriormente, as amostras que formaram 

gás foram transferidas para tubos contendo meio E.C. e Verde Brilhante para testes de coliformes totais e 

termotolerantes, respectivamente. As leveduras foram analisadas por meio de inoculação em meio BDA e visualização 

microscópica. A detecção de protozoários foi feita através de armadilhas confeccionadas em tubo PVC em meio Agar-

água. A sujidade foi analisada por meio de filtração e observação microscópica. Todas as amostras apresentaram 

coliformes totais e termotolerantes com contagem máxima de >2400 NMP.mL-1. A contagem de leveduras mostrou 8x10-

6 UFC.mL-1. Do total de 21 amostras, apenas duas na primeira coleta apresentaram protozoários. Nenhuma das amostras 

apresentou de sujidades. 
 

PALAVRAS-CHAVE: bebida in natura, segurança alimentar, coliformes, protozoários. 

 

Microbiological quality of sugarcane juice marketed in a free fair  
 

ABSTRACT: Brazil is not only the world's largest producer of sugarcane, it is also the world's leading producer of 

sugar and ethanol. Among the by-products there is the production of the broth/juice, obtained from the pressing, which is 

a highly energetic food. The objective of this work was to evaluate the microbiological quality of samples of sugarcane 

broth marketed in a fair in the State of Alagoas. Seven samples of informally traded sugarcane broth were collected at 

intervals of fifteen days and taken to the laboratory for analysis. The aseptically collected samples were diluted in 0.1% 

peptone saline solution, where 25 mL of each sample was diluted in 225 mL of this solution and inoculated into test tubes 

containing Lauryl Sulfate Tryptose (LST) medium and an inverted Durham tube for the Presumptive tests and, 

subsequently, samples that formed gas were transferred to tubes containing EC medium and Brilliant Green for tests of 

total and thermotolerant coliforms, respectively. Yeasts were analyzed by means of inoculation in PDA medium and 

microscopic visualization. The detection of protozoa was done through traps made in PVC tube in Agar-water medium. 

The soil was analyzed by means of filtration and microscopic observation. All samples had total and thermotolerant 

coliforms with a maximum count of >2400 MPN.mL-1. The yeast count showed 8x10-6 CFU.mL-1. Of the total of 21 

samples, only two in the first collection showed protozoa. None of the samples showed dirt.  

 

KEYWORDS: drink in natura, food security, coliforms, protozoa. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Historicamente, a cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas do Brasil, sendo cultivada desde a época 

da colonização. O potencial de produção e o papel fundamental da cana-de-açúcar e de seus subprodutos - açúcar, etanol, 

aguardente, rapadura e energia elétrica, entre outros, tanto na agricultura quanto na indústria, fazem dessa cultura uma 

das mais importantes atividades da agroindústria nacional (BRYAN, MICHANIE e ALVAREZ, 1998). Do seu processo 

de industrialização obtêm-se como produtos o açúcar nas suas mais variadas formas e tipos, o álcool (anidro e hidratado), 

o vinhoto e o bagaço. Estes subprodutos estão naturalmente enraizados na cultura alimentícia nordestina, sendo 

consumida diariamente pela população. 
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O comercio de alimentos nas ruas e uma atividade socioeconômica e cultural que vem aumentando 

consideravelmente nos últimos anos. Tal atividade tem se constituído como uma estratégia de sobrevivência, à medida 

que minimiza um dos principais problemas estruturais dos centros urbanos, ao contribuir para aumentar uma oferta de 

trabalho, garantindo assim uma renda para os grupos socialmente excluídos. 

O aumento do comércio informal, com vasto número de vendedores ambulantes, tem demonstrado a agilidade no 

aproveitamento de oportunidades de comércio. Contudo, esse desenvolvimento, principalmente no ramo de alimentação, 

deve ser acompanhado pela garantia de qualidade a fim de assegurar bases sólidas e legais aos produtos alimentícios 

(BUENO et al., 2005). 

O caldo de cana-de-açúcar é um dos muitos alimentos comercializados por ambulantes e seu consumo como 

refresco é um costume antigo, mas que vem crescendo a cada ano, particularmente nas épocas mais quentes. Sua 

comercialização é dada principalmente em feiras-livres em todos os municípios alagoanos e também em 

estabelecimentos fixos como algumas lanchonetes e restaurantes, evidenciando a popularidade dessa bebida. 

Por ser considerado um produto altamente nutritivo, de sabor agradável e barato, é comercializado nas ruas por 

vendedores ambulantes, que possuem moendas para extração. A maioria desses vendedores não possui instalações 

compatíveis, assim como instrução adequada, que permita aos consumidores obtenção do produto em condições 

higiênico-sanitárias apropriadas (PRATI, MORETTI e CARDELLO, 2005). Esse fator faz com que exista a proliferação 

de doenças transmitidas por alimentos (DTA), causadas por micro-organismos oportunistas patogênicos. Cerca de 60% 

das Doenças Transmitidas por Alimentos são de origem microbiológica e estão relacionadas diretamente à higiene 

pessoal inadequada dos manipuladores de alimentos, constituindo importantes problemas de saúde pública. (BIONDO et 

al., 2011; FAÇANHA et al., 2003). 

Oliveira et al. (2005) destacam que a qualidade dos alimentos disponíveis para o consumo é de extrema 

importância para a garantia da segurança alimentar. A presença de micro-organismos patogênicos, aliada as práticas 

inadequadas de processamento, armazenamento e falta de higiene durante a preparação, podem contaminar os alimentos 

alterando suas características sensoriais, resultando em deterioração e infecções tóxicas alimentares, constituindo 

potencial risco a saúde pública (SOUZA et al., 2005; OKURA et al., 2005). 

Os alimentos naturalmente são capazes de favorecer o crescimento e multiplicação de diversos micro-organismos 

(GALARZ et al., 2010), o que é ocasionado primeiramente por suas características químicas, como a presença de 

açúcares ou por deficiências no processo de cultivo e processamento. Em algumas operações o processo é feito 

manualmente, o que aumenta o risco de contaminação por micro-organismos (BARBERI et al., 2001). 

As precárias condições higiênico-sanitárias do local, aliadas à falta de treinamento e conhecimento dos 

vendedores sobre manipulação de alimentos, podem representar riscos à saúde da população, devido ao fato dos 

alimentos poderem ser facilmente contaminados por micro-organismos (BRYAN; MICHANIE; ALVAREZ, 1998; 

LUCCA; TORRES, 2002; SANTOS, 2011). 

Considerando isso, a Vigilância Sanitária elaborou um Regulamento Técnico de Procedimentos Higiênico-

Sanitários para Manipulação de Alimentos e Bebidas Preparados com Vegetais com objetivo de estabelecer 

procedimentos higiênico-sanitários para preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição e 

comercialização de alimentos e bebidas preparados com vegetais, com a finalidade de prevenir doenças de origem 

alimentar (ANVISA, 2005). 

Diante do exposto objetivou-se por meio deste trabalho avaliar a qualidade microbiológica de amostras de caldo 

de cana-de-açúcar comercializados em diversos pontos do Município de União dos Palmares, Alagoas, considerando-se o 

fato que esta cidade foi durante mais de um século formada, em sua maioria, pela monocultura da cana-de-açúcar, 

fazendo com que o município se tornasse unicamente dependente desta cultura. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A pesquisa aqui abordada e desenvolvida trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa, onde os autores 

buscaram o entendimento da qualidade microbiológica de amostras de caldo de cana-de-açúcar, por meio da exploração 

analítica das mesmas, com a finalidade de se obter resultados que exprimam a natureza do problema – qualidade e 

segurança alimentar. 

Para tal, foram coletadas sete amostras de caldos de cana-de-açúcar comercializados informalmente por 

ambulantes em feira-livre no município de União dos Palmares, Alagoas, o qual está situado na Zona da Mata Alagoana. 

Realizaram-se três coletas com intervalos de quinze dias, as quais foram acondicionadas em frascos estéreis, 

identificadas, acondicionadas em caixas de isopor contendo gelo artificial e encaminhadas ao Laboratório de 

Microbiologia Geral da Universidade Federal de Alagoas para as devidas análises. 

As amostras coletadas assepticamente foram diluídas em solução salina peptonada a 0,1%. Assim, 25 mL da 

amostra de cada caldo de cana foi diluída em 225 mL de água peptonada esterilizada por autoclavagem (1 atm). A partir 

dessa diluição foram feitas diluições seriadas decimais, onde 1mL da primeira diluição foi transferido para um frasco 

contendo 9 mL de água peptonada a 0,1%. As demais diluições foram feitas de igual modo até atingir diluição 10-5.   A 

partir destas diluições, foram realizados testes para presença de coliformes totais, termotolerantes e leveduras.  

Para o teste de coliformes, utilizaram-se as três primeiras diluições (10-1 a 10-3), onde foram inoculadas em tubo 

de ensaio contendo 10 mL de meio de cultura LST (Lauryl Sulfato Tryptose) e um tubo de Durhan invertido e incubado 

por 48 h. Após este período, foi verificado se houve formação de bolhas dentro do tubo de Durhan, sendo indicativo da 
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presença de tais micro-organismos nas amostras. Das amostras que apresentaram formação de gás, foi transferido 1mL 

para tubos de ensaio contendo 10 mL do meio de cultura Verde Brilhante e EC (Escherichia coli), durante 48 e 24 h a 35 

ºC, respectivamente, onde também foi observada a produção de gás. 

Para leveduras foi utilizado o meio B.D.A. (Batata Dextrose Agar) modificado com adição de Rosa Bengala, no 

qual foi inoculado 1mL da diluição 10-5 em placas de Petri e espalhada por toda a superfície do meio com auxílio de uma 

alça de Drigalsk, e observado o crescimento de leveduras após cinco dias e visualizado em microscópio óptico. Os 

resultados foram expressos em Unidade Formadoras de Colônias mL-1 (UFC.mL-1). 

Os protozoários foram observados em microscopia após inoculação em ágar-água. Onde, em placas de Petri 

contendo meio de cultura Agar-água, foram posicionados poços confeccionados com tubos de PVC esterilizados 

contendo uma solução bacteriana Gram Negativa, servindo de armadilha para a captura dos protozoários, onde foi 

adicionado 1mL do caldo de cana ausente de diluição e verificada a presença dois dias após inoculação.  

A análise de sujidade foi realizada apor meio de filtração do caldo em papel filtro e observação microscópica, 

onde foi constatada ausência ou presença de sujidades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Todas as coletas analisadas apresentaram coliformes totais e termotolerantes evidenciado pela formação de gás no 

interior do tubo de Durhan (Figura 1), com contagem máxima de >2400 NMP.mL-1 e mínima de 9,3 NMP.mL-1 para 

coliformes totais a 35ºC e máxima de >2400 NMP/mLe mínima de 1,5 NMP.mL-1 para coliformes termotolerantes.  

 
Figura 1 – Confirmação da presença de coliformes e bactérias termotolerantes em amostras de caldo de cana 

comercializados em feira livre.  

 

Da primeira coleta, uma média de 8x10-6 UFC.mL-1 foram encontradas para leveduras (Figura 2), resultado 

superior à terceira amostra, com 1,67x10-5 UFC.mL-1. Do total de 21 amostras coletadas, somente em dois foi constatada 

a presença de protozoários na primeira coleta. Além da contagem, as leveduras encontradas por meio do isolamento em 

meio BDA foram visualizadas em microscópio para confirmação de sua presença. Nenhuma das amostras apresentou 

sujidades (Tabela 1).  
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Figura 2 – Visualização microscópica de leveduras em amostras de caldo de cana-de-açúcar. 

 

 

Tabela 1 - Resultado das analises microbiológica e microscópica dos caldos de cana comercializados por ambulantes na 

feira livre na Cidade de União dos Palmares, Alagoas.  

Coleta Amostra 
Coliformes (NMP.mL-1) Levduras 

(UFC.mL-1) 
Protozoários Sujidades 

35 °C 45 °C 

1 

1 >2400 >2400 2,0 x 106  -   -  

2 >2400 >2400  -   -   -  

3 >2400 >2400 1,0 x 107  +   -  

4 >2400 >2400 1,5 x 106  -   -  

5 >2400 >2400 1,9 x 106  -   -  

6 >2400 >2400 1,0 x 107  -   -  

7 120 >2400 1,0 x 107  +   -  

2 

1 >2400 >2400 5,6 x 106  -   -  

2 >2400 >2400 3,6 x 106  -   -  

3 >2400 >2400 4,9 x 106  -   -  

4 >2400 >2400 4,5 x 106  -   -  

5 >2400 >2400 3,4 x 104  -   -  

6 >2400 >2400 1,0 x 106  -   -  

7 >2400 >2400 3,9 x 104  -   -  

3 

1 >2400 1,5  -   -   -  

2 >2400 >2400  -   -   -  

3 >2400 >2400  -   -   -  

4 9,3 >2400  -   -   -  

5 9,3 >2400 1,6 x 105  -   -  

6 1100 >2400  -   -   -  

7 >2400 1,9  -   -   -  

 
A presença de Coliformes em grande quantidade caracteriza um risco quanto à má higienização dos utensílios e 

manipulação inadequada do alimento. De forma geral, os comerciantes armazenam as canas-de-açúcar diretamente no 

chão e/ou ao ar livre, prática irregular conforme estabelecido pela RDC 218. Além disso, a maioria dos manipuladores 

não emprega nenhuma medida de controle microbiano à cana-de-açúcar antes de moê-la, procedendo apenas a raspagem 

para remoção da casca, onde também, verifica-se que os mesmos manipulam dinheiro e o produto alimentar sem 

higienização das mãos ou utilização de luvas.  

Números de coliformes totais podem estar associados a estas más práticas de higienização e localização dos 

pontos de venda (CARVALHO; MAGALHÃES, 2007). Neste aspecto, uma saída que demonstra eficiência para os 

manipuladores de alimentos é o uso de antissépticos na higienização das mãos (ALMEIDA et al., 1995) bem como a 

utilização de luvas para que se evite o contato direto com o produto, além de adotar práticas higiênicas para 

armazenamento da cana antes do processo de moagem e comercialização. Assim, a manipulação do alimento é um fator 

que influencia a qualidade do mesmo (BARROSO et al., 2012). 

Além da ausência de práticas higiênicas na manipulação da cana antes do processo de moagem, nota-se também 

a deficiente forma de armazenamento pré-venda do produto, onde todos os ambulantes armazenavam-na no chão, forrado 
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apenas por lona ou em caixas de madeira, favorecendo o contato com o ambiente contaminado, além de proporcionar que 

pequenos insetos sejam atraídos, devido à presença de açúcares, sendo mais uma forma de contaminação do produto. 

Embora a legislação vigente no Brasil não estabeleça padrões microbiológicos para bolores e leveduras, a 

presença destes micro-organismos pode indicar deterioração do produto a partir de contagens de 10-3, uma vez que estes 

organismos são capazes de produzir enzimas que deterioram e comprometem não só o produto físico, como também seu 

aroma e sabor, apesar de a cana-de-açúcar ser susceptível à colonização por leveduras, o aumento da quantidade de 

células pode estar associado à manipulação, armazenamento do produto, elevadas temperaturas do ambiente favorecendo 

o processo de fermentação ainda antes da moagem, ou mesmo por ser um produto vegetal cuja colheita tenha sido feita 

há alguns dias antes de sua comercialização, onde estes micro-organismos podem se desenvolver e multiplicar por ser um 

ambiente favorável. 

Embora houvesse presença de protozoários em duas amostras da primeira coleta, isto pode ser dado devido à má 

higienização e manipulação das máquinas, bem como uma possível presença de insetos vetores de tais micro-organismos 

que, por conta da ausência de observação da sanidade do material vegetal a ser comercializado, pode haver sua 

transmissão no local de venda, ou mesmo em seu armazenamento pré-venda. 

Além destas condições, vale ressaltar que, ainda em campo, pode haver a presença de tais insetos, que por 

estarem presentes no colmo, e não havendo observação de sua presença, ser uma forma de passarem despercebidos pela 

moenda, além destes poderem ser micro-organismos ainda provenientes não somente de insetos vetores. 

Entretanto, é preciso uma maior atenção quanto a este dado, uma vez que tem sido relatada, em várias regiões do 

país, a presença de protozoários patogênicos em bebidas in natura comercializadas informalmente ou absentes de 

processamento e/ou higienização. 

Uma alternativa para melhoria da qualidade microbiológica de bebidas in natura comercializadas formal ou 

informalmente é a intervenção dos órgãos responsáveis ou uma intervenção educativa, como forma de orientação aos 

comerciantes para melhor manejo e armazenamento do produto. Além de fornecer informações acerca da importância das 

boas práticas de fabricação (BPF) quanto à necessidade de tal para se evitar a infecção alimentar por meio de alimentos 

contaminados por micro-organismos, bem como conferir conhecimento básico sobre a importância dos micro-

organismos patogênicos associados à infecção alimentar. 

 

CONCLUSÃO 
 

De acordo com os dados obtidos, que o produto comercializado não está dentro dos padrões estabelecidos pela 

Vigilância Sanitária, necessitando de maior fiscalização a fim de que os comerciantes se adequem à legislação, garantido 

a segurança alimentar dos consumidores. 
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RESUMO: A cultura da mandioca, aipim ou macaxeira tem sua origem provável nas regiões centrais do Brasil e já 

eram cultivadas pelos indígenas muito antes da colonização. Seu uso é extenso:  em primeiro lugar, para a alimentação 

animal; em segundo, na indústria (onde são produzidos os mais diversos derivados da mandioca) para a alimentação 

humana. Objetivou-se com este trabalho aumentar o conhecimento sobre a composição bromatólogica de três parte 

anatômicas da mandioca. O trabalho foi desenvolvido no assentamento Santa Isabel, localizado na cidade de Girau do 

Ponciano- AL.  Foram selecionados 10 produtores de mandioca. As amostras de vegetais da cultura da mandioca, 

representadas por raiz, caule e folhas. Foi utilizado o laboratório de nutrição animal do Curso de Zootecnia - Uneal, 

Santana do Ipanema, utilizando-se de metodologia própria para as análises. Os valores brutos obtidos para o dez 

tratamentos relacionado MS presentes no caule não diferiram entre sim, onde os tratamentos 1º, 2º, 3º, 4º e 8º 

apresentaram valores variando de 30,3 a 31,93, somente os tratamentos 5º, 6º, 7º 9º e 10º apresentaram valores diferentes 

variando entre 34,58 a 40,73. Observa-se os valores bromatológicas das raízes, houve diferença significaria entre os 

tratamentos, o primeiro tratamento destacou-se nos valores de MS e HE apresentando valores de 41,40 e 11,61. Essas 

análises são de suma importância, pois servirão na nutrição animal, para análises de matéria seca e proteína, 

principalmente das forrageiras que são fornecidas como dietas aos animais produtores de leite.  

 
PALAVRAS CHAVE: Bromatólogia, Maninhot, Partes anatômicas.  

 

Bromatological quantifications of the candle culture in Alagoas 
 

ABSTRACT: The cultivation of cassava, cassava or cassava has its probable origin in the central regions of Brazil 

and were already cultivated by the Indians long before colonization. Its use is extensive: first, for animal feed; secondly, 

in industry (where the most diverse cassava derivatives are produced) for human consumption. The objective of this work 

was to increase the knowledge about the bromatological composition of three anatomical parts of cassava. The work was 

developed in Santa Isabel settlement, located in the city of Girau do Ponciano-AL. Ten cassava producers were selected. 

Plant samples of cassava, represented by root, stem and leaves. The laboratory of animal nutrition of the Course of 

Zootecnia - Uneal, Santana do Ipanema, was used, using its own methodology for the analyzes. The crude values 

obtained for the ten treatments related to DM did not differ between yes, where treatments 1º, 2º, 3º, 4º and 8º presented 

values ranging from 30.3 to 31.93, only treatments 5º, 6º, 7º 9º and 10º presented different values ranging from 34.58 to 

40.73. It was observed the bromatological values of the roots, there was a significant difference between the treatments, 

the first treatment stood out in the MS and HE values, presenting values of 41.40 and 11.61. These analyzes are of 

paramount importance, as they will serve in animal nutrition for analysis of dry matter and protein, mainly forages that 

are supplied as diets to dairy animals. 

 

KEYWORD: Bromatology, Maninhot, anatomical parts.  

 
INTRODUÇÃO  

 
A cultura da mandioca, aipim ou macaxeira tem sua origem provável nas regiões centrais do Brasil e já eram 

cultivadas pelos indígenas muito antes da colonização. Seu uso é extenso:  em primeiro lugar, para a alimentação animal; 

em segundo, na indústria (onde são produzidos os mais diversos derivados da mandioca) para a alimentação humana, 

além do seu consumo “in natura”. A mandioca é considerada uma cultura de fácil desenvolvimento e condução, sendo 

amplamente utilizada na agricultura familiar em quase todos os cantos do nosso país. 

O Brasil se apresenta como o segundo maior produtor de mandioca do mundo, em torno de 13%, e temos uma 

produção anual de cerca de 23 milhões de toneladas por ano, sendo uma das principais culturas do país. Os Estados que 

mais produzem mandioca são: Pará -18%, Bahia – 17%, Paraná -15%, Rio Grande do Sul – 6%  e Amazonas – 5%. 

Dentre as regiões maiores produtoras, destacam-se a Nordeste (35%) e a Norte (24%), mas que apresentam baixas 

produtividades, em torno de 11 ton/ha. Os maiores consumidores do país também são dessas regiões, na forma de farinha 

de mandioca. Já as maiores produtividades concentram-se nas regiões Sudeste e Sul, com médias que variam entre 17 e 

18 ton/ha, destinadas em sua maior parte para a indústria (ROCHA, 2013). 

mailto:joicekessia1997@gmail.com
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Em função do teor de ácido cianídrico (HCN), princípio tóxico da mandioca, as variedades podem ser 

classificadas em mansa ou brava, também chamadas de aipins, macaxeiras, mandiocas doces ou de mesa e, conhecidas 

também como amargas, tóxicas ou industriais. A mandioca mansa destina-se principalmente ao consumo doméstico, nas 

formas cozidas ou fritas, e servem para o preparo de variados pratos tradicionais da cozinha brasileira. As variedades 

industriais são normalmente transformadas em farinha, que tem uso essencialmente alimentar, e fécula, que, junto com 

seus produtos derivados, têm competitividade crescente no mercado de amiláceos para a alimentação humana ou, ainda, 

como insumos em diversos ramos industriais, tais como o de alimentos embutidos, embalagens, colas, mineração, têxtil e 

farmacêutica (OTSUBO, 2002). 

A mandioca (Manihot sculenta) tem alto potencial para alimentação animal, pois é rica em energia e seus 

resíduos (farinha de varredura, raspa ou cascas e as folhas, entre outros) podem ser utilizados na alimentação (MARTINS 

et al., 2000). A raiz de mandioca é rica em carboidratos e seus co-produtos podem proporcionar efeito economizador 

(protetor) de proteína, evitando que ingredientes protéicos sejam utilizados como fonte de energia (TACON, 1987). As 

folhas são consideradas um co-produto da colheita da raiz, sendo, na maioria das vezes, desperdiçadas em todas as 

regiões brasileiras. Possuem elevada concentração de β-caroteno, minerais e proteínas (NASSAR et al., 2007). 

Objetivou-se com este trabalho aumentar o conhecimento sobre a composição bromatólogica de três parte anatômicas da 

mandioca.  

 
PROCEDIMENTO METODOLOGICO 

 
O trabalho foi desenvolvido no Assentamento Santa Isabel, localizado na cidade de Girau do Ponciano- AL.  

Foram selecionados 10 produtores de mandioca, na qual foram coletados amostras das raiz, caule e folhas, elas foram 

coletadas o mais fresco possível sendo depositadas em sacolas plásticas e depois em caixas isotérmicas de isopor, logo 

após levadas a laboratório para análises bromatológicas. Foi utilizado o laboratório de nutrição animal do Curso de 

Zootecnia - Uneal, Santana do Ipanema, utilizando-se de metodologia própria para as análises. As amostras tiveram no 

mínimo 600 gramas para folhas e caules e 500 gramas para raiz. As amostras bromatológicas foram coletadas conforme 

descrição de Silva e Queiroz (2006). 

Os alimentos avaliados foram moídos em peneira com crivo de 1 mm para determinação dos teores de matéria 

seca (MS), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), As análises de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente 

ácido (FDA) foram realizadas segundo a metodologia descrita por Van Soest et al. (1991). As analises avaliadas foram 

avaliadas através do teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram realizadas analises bromatólogica das diversas partes anatômicas das cultivares de mandioca, 

determinou-se os constituintes bromatólogica do caule, raiz. Observa-se na (tabela 1) os valores bromatólogica do caule 

apresentando valores cujo valores variaram de tratamento para tratamento. Os valores brutos obtidos para o dez 

tratamentos relacionado MS não diferiram entre sim, onde os tratamentos 1º, 2º, 3º, 4º e 8º apresentaram valores variando 

de 30,3 a 31,93, somente os tratamentos 5º, 6º, 7º 9º e 10º apresentaram valores diferentes variando entre 34,58 a 40,73 

esses valores são evidenciando por Valadares et al. (2006) que ao observar silagens de milho demonstrados pelo 

conteúdo de MM dentro dos padrões descritos na literatura com valores médio de 47.9%.  

MS = matéria seca; EE= Extrato Etéreo; FDN= Fibra Insolúvel em Detergente Neutro; FDA= Fibra Insolúvel em 

Detergente Ácido; HEM= Hemicelulose e  PB= Proteína Bruta 

 

Tabela 1. Bromatologia Caule da cultura da Mandioca de 10 áreas produtoras. 

Tratamentos MS% EE% FDN%  FDA% HEM% PB% 

1º 30,3 a 3,22 ab 22,16 ab 5,21 a 16,93 bcde 5,06 cd 

2º 31,32 a 4,80 d 23,98 abc 11,70 bc 12,27 abc 3,01 ab 

3º 30,84 a 3,28 b 33,58 fg 14,72 c 18,85 de 4,57 cd 

4º 31,93 a 2,4 a 20,89 a 14,68 c 6,21 a 3,91 bc 

5º 40,73 d 3,56 bc 24,48 bc 12,47 bc 12,01 ab 3,07 bc 

6º 34,58 b 3,30 b 34,20 g 11,06 bc 23,13 e 4,61 cd 

7º 40,54 d 3,68 bc 28,16 de 7,69 ab 20,47 de 5,56 d 

8º 31,32 a 4,09 cd 25,95 cd 9,63 abc 16,32 bcd 1,86 a 

9º 37,74 c 3,01 ab 32,91 ef 14,01 c 18,90 de 3,85 bc 

10º 35,66 b 3,32 b 30,80 ef 12,32 bc 18,48 cde 2,73 ab 

CV% 1,74 7,51 4,19 17,15 13,18 12,13 

Média Geral 34,42 3,4 27,71 11,35 16,36 3,88 
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Os valores encontrados para PB variou entre 5,56 e 1,86, onde os tratamentos apresentaram valores 

significativos comparados ao teste de Turkey. Segundo Keplin e Santos (1996), uma silagem de boa qualidade deve 

apresentar em torno de 71 a 80g de PB, evidenciando-se que neste se enquadram.    

Segundo Silva et al. (2000), ao avaliar a farinha de folhas de mandioca, na alimentação de frangos de corte, 

observaram composição de: 90,91, 21,00, 3,74 e 17,26% para MS, PB, EE e FB, respectivamente. Contudo, Santos et al. 

(2009), ao analisar o mesmo produto, relataram resultados distintos aos do presente trabalho: valores numericamente 

inferiores para MS (86,76%) e FB (16,45%), e superiores para PB (31,10%), EE (6,70%) e EB (5.221,40 kcal kg-1). 
Os valores bromatólogica correspondentes das folhas (tabela 2), observou-se que houve diferença significativa 

entre os tratamentos, onde MS apresentou valores variando entre 25,27 e 38,04, PB apresentou valores médio de 16,24 e 

29,92. Gomes et al. (1982), analisando o feno da PAM, encontraram resultados de 87,96 e 88,34% MS, ligeiramente 

inferiores aos citados por Sampaio (1995), que encontrou valores percentuais médios de 90,0%. Vongsamphanh &  

Wanapat (2004),  Pinho et al. (2004) e Moretine et al. (2004), trabalhando com o feno da PAM, encontraram valores médios, 

para a MS, de 93,7; 90,9; 92,12%, respectivamente, semelhantes aos  observados por Carvalho et al. (2006) e Figueiredo 

et al. (2006), que foram da ordem de 91,20 e 88,80%, respectivamente. Observa-se que os resultados encontrados neste 

estudo são mais elevados do que aqueles encontrados por Oliveira (1984), que relata valor de 24,19% para MS da 

silagem do terço superior da rama da mandioca e por Modesto et al., (2004) estudando também silagem da parte aérea da 

mandioca observou para a matéria seca (MS) valor de 25,20%. Ainda Faustino et al. (2003) encontraram valor de 22,32 e 

25,51%, respectivamente para a silagem da parte aérea da mandioca inteira e triturada.  

 

Tabela 2. Bromatologia Folhas 
Tratamentos  MS % EE% FDN % FDA % PB % 

1º 25,27 g 3,18 bc 10,17 cd 11,52 d 29,92 a 

2º 34,46 c 4,8 a 12,79 bc 17,18 b 21,51 bcd 

3º 36,54 b 2,66 c 27,68 a 8,04 e 18,57 Cde 

4º 29,53 f 2,48 c 14,1 bc 14,39 c 21,21 Cd 

5º 38,04 a 3,56 b 14,35 bc 17,16 b 17,56 De 

6º 32,67 d 3,3 bc 17,41 b 12,05 d 21,49 bcd 

7º 31,04 e 3,68 b 5,97 d 15,09 bc 21,78 Bc 

8º 35,35 bc 3,71 b 15,1 bc 20,53 a 16,24 E 

9º 30,08 ef 3,01 bc 13,41 bc 15,13 bc 25,44 B 

10º    30,0 ef           3,00 bc 13,40 bc 15,10 bc 25,40 B 

CV% 3,18 0,50 3,67 2,72 2,79 

Média Geral 32,55 3,38 14,55 14,57 21,52 

MS = matéria seca; EE= Extrato Etéreo; FDN= Fibra Insolúvel em Detergente Neutro; FDA= Fibra Insolúvel em 

Detergente Ácido e PB= Proteína Bruta.  

 

Já o valores de PB variou entre 16,24 a 29,92. Segundo Modesto et a., (2004) estudando silagem da parte área de 

mandioca, encontrou 19,5% para PB, resultados também ressaltados por Faustino et al. (2003) que obtiveram para a 

silagem da parte aérea da mandioca valores para PB de 21,17% quando a planta não sofreu tratamento e de 19,19% 

quando triturada. Ainda Alencar et al. (1988) ao estudarem épocas e sistemas de corte da rama de mandioca, 

encontraram PB média de 24,30%. (19,2%) (Carvalho e Kato, 1987). Azevedo et al. (2006) e Modesto et al. (2008) que 

encontraram média de 9,19% e 11,95%, respectivamente para PB.  

Os resultados encontrados para FDN corroboram com aqueles encontrados por Faustino et al. (2003) quando 

não obtiveram diferenças cujos teores de FDN e MM foram de respectivamente 40,70; 41,20 e 7,54; 7,97%. 

Observa-se (tabela 3) os valores bromatólogicos encontrados nas raízes, pode-se observar que houve diferença 

significativa entre os tratamentos, o primeiro tratamento destacou-se nos valores de MS e HE apresentando valores de 

41,40 e 11,61. Esse valor difere ao encontrado por SANTOS et al. (2009), que em estudo realizado com coprodutos da 

industrialização da mandioca, obtiveram o valor de 90,87% para farinha de mandioca quebrada. Porém, resultados 

inferiores (79,13% e 78,14%) foram relatados por GUIMARÃES et al. (2004), em experimento avaliando o valor 

nutritivo da farinha de mandioca, e PEZZATO et al. (2004b), para raspas de mandioca. GUIMARÃES et al. (2008), em 

estudo de digestibilidade de alimentos energéticos extrusados para a tilápia do Nilo, relataram os valores de 96,45%, para 

a quirera de arroz, e 82,21%, para o milho, resultados estes superior e inferior, respectivamente, ao obtido para a raiz.  

 

Tabela 3. Bromatologia Raiz 

Tratamentos MS% PB% FDN%  FDA% HEM% 

1º 41,40 bc 0,92 ab 16,98 bcd 5,36 c 11,61 bcd 

2º 39,85 bc 1,26 abc 15,70 abcd 6,95 d 8,74 ab 

3º 38,41 b 2,89 d 10,84 a 6,14 cd 4,7 a 

4º 42,59 bc 2,05 bcd 12,83 ab 5,97 cd 6,86 ab 

5º 43,17 c 1,63 abc 14,77 abc 6,28 cd 8,49 ab 

6º 39,82 bc 1,02 ab 14,73 abc 5,70 cd 9,02 abc 
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7º 40,53 bc 0,70 a 14,55 abc 3,13 a 11,42 bcd 

8º 41,35 bc 0,70 a 18,79 cd 3,97 ab 14,82 cd 

9º 40,94 bc 2,28 cd 13,43 abc 2,97 a 10,45 abcd 

10º 31,93 a 1,22 abc 20,56 d 5,11 bc 15,44 d 

CV% 3,99 27,31 13,05 9,05 19,98 

Média Geral 40 1,46 15,32 5,16 10,15 

MS = matéria seca; FDN= Fibra Insolúvel em Detergente Neutro; FDA= Fibra Insolúvel em Detergente Ácido; HEM= 

Hemicelulose e  PB= Proteína Bruta 

 

Os teores de fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido (FDA) tiveram 

ajuste de modelo linear crescente (P<0,05). 

 

CONCLUSÃO  
  
Portanto maiores teores de matéria seca e proteína presente na parte aérea foram observadas no 1º e no 3º 

tratamento, e de proteína bruta na raiz foram observadas no 3º e 4º tratamento. Essas análises bromatólogica desempenha 

importante papel tanto na alimentação do homem quanto animal.  
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RESUMO: Embora a mandioca seja considerada uma cultura rústica, que consegue se produzir em solos pobres e que 

apresenta pouca vulnerabilidade a insetos-praga, as mudanças no sistema de cultivo, alterações climáticas, como 

temperatura e umidade, intenso fluxo de ramas entre agricultores, uso inadequado de produtos químicos e suscetibilidade 

dos genótipos, vem mudando esse cenário, favorecendo o aumento das populações de algumas espécies de pragas dentre 

elas destaca-se o percevejo-de-renda pertencente à família Tingidae e pertencentes ao gênero Vatiga. O presente trabalho 

tem como objetivo identificar as espécie gênero Vatiga e Corythaica que ocorrem associadas a cultura de mandioca. O 

levantamento foi realizado na Universidade Estadual de Alagoas, onde os insetos adultos foram coletados no cultivo de 

mandioca presentes em uma casa de vegetação. As espécies foram identificadas conforme proposto por Guilbert (2016) 

para o Gênero Vatiga. Foram coletados 68 exemplares adultos, e dentre esses 68 foram encontrados duas espécies para o 

gênero Drake espécies V. illudens, e uma subespécie, V. illudens variante, outro gênero encontrado também foi 

Corythaica com a presença de uma espécie Corythaica cyathicollis. Contudo e de suma importância identificar as pragas 

que está ocorrendo em determina região. Pois através dessa identificação poderá se conhecer quais as espécies que 

afetam determinadas culturas.  

 

PALAVRAS CHAVE: Percevejo-de-renda, pragas mandioca, identificação.  

 

Record of occurrence of species of the genus Vatiga DRAKE and CORYTHAICA 

(HEMIPTERA: TINGIDAE) associated with cassava (Maninhot esculenta 

Crantz) 
 

ABSTRACT: Although cassava is considered a rustic crop, it can produce on poor soils and presents little 

vulnerability to pest insects, changes in cropping system, climate change, such as temperature and humidity, intense flow 

of branches among farmers, inappropriate use of chemical products and susceptibility of the genotypes, has been 

changing this scenario, favoring the increase of populations of some species of pests, among them the bedbug belonging 

to the Tingidae family and belonging to the genus Vatiga. The present work aims to identify the genus Vatiga and 

Corythaica that occur associated with cassava cultivation. The survey was carried out at the State University of Alagoas, 

where adult insects were collected in cassava cultivation in a greenhouse. The species were identified as proposed by 

Guilbert (2016) for the Vatiga genus. A total of 68 adult specimens were collected, and two species were found for the 

genus Drake species V. illudens, and one subspecies, V. illudens variant, another genus also found Corythaica with the 

presence of a Corythaica cyathicollis species. However, it is extremely important to identify the pests that are occurring 

in a particular region. For through this identification you can know which species affect certain cultures. 

 

KEYWORDS: Bedbug, cassava pests, identification.  

 
INTRODUÇÃO  

 
A América do Sul é considerada o centro de origem e de diversificação da mandioca (Euphorbiaceae: Manihot 

esculenta Crantz) (FUKUDA AND IGLESIAS 2006). 

Esta cultura é de origem americana, provavelmente amazônica, domesticada pelos indígenas e dispersada pelos 

portugueses, espanhóis e chineses, no século XVI para o continente Africano e Filipinas (OLSEN e SCHAAL, 2001; 

OLSEN, 2004). Se desenvolve bem nas regiões tropicais, é classificada biologicamente como da classe Dicotiledônea, a 

ordem Euphorbiales, a família Euphorbiaceae, sendo o gênero Manihot o mais conhecido, descritas 98 espécies, 

entretanto, a única espécie deste gênero utilizada comercialmente, é Manihot esculenta Crantz (FIALHO e VIEIRA, 

2011). 

mailto:Joice_kessia2@hotmail.com
mailto:pessoa.rubens@gmail.com
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Embora a mandioca seja considerada uma cultura rústica, que consegue produzir em solos pobres e que 

apresenta pouca vulnerabilidade a insetos-praga, as mudanças no sistema de cultivo, alterações climáticas, como 

temperatura e umidade, intenso fluxo de ramas entre agricultores, uso inadequado de produtos químicos e suscetibilidade 

dos genótipos, vem mudando esse cenário, favorecendo o aumento das populações de algumas espécies de pragas 

(Bellotti et al. 1999; Pietrowski et al. 2010), dentre elas destaca-se o percevejo-de-renda pertencente a família Tingidae e 

pertencentes ao gênero Vatiga (FROESCHNER 1993).  

O gênero Vatiga, segundo Guilbert (2016), possui 10 espécies: V. cassiae (Drake and Hambleton, 1934), V. 

celebrata (Drake 1928), V. lonchocarpa (Drake and Hambleton 1944), V. longula (Drake 1922), V. manihotae (Drake 

1922), V. pauxilla (Drake and Poor 1939), V. sesoris (Drake and Hambleton 1942), V. variana Drake and Hambleton 

1946, V. viscosana Drake and Hambleton 1946, V. illudens (Drake 1922). Ainda, segundo o autor ocorre também V. 

illudens variantis (Drake 1930), que é considerada subespécie (Guilbert 2016). Bellotti et al.  (1999) citam  a 

predominância de  V. illudens  no Brasil, embora segundo o autor, também ocorrem V. manihotae, V. varianta e V. 

cassia. . Entretanto, Bellon et al. (2012), mostram que há predominância de V. manihotae e V. illudens para a região tanto 

os adultos como as ninfas causam danos. 

 O ataque começa normalmente na parte basal das plantas, sendo os insetos encontrados na face adaxial das 

folhas, porém, em nível populacional elevado, atingem as folhas apicais (Farias and Alves, 2004). Alimentam-se do 

protoplasma celular e, como consequência, deixam pontuações esbranquiçadas diminutas, que podem evoluir para a cor 

marrom-avermelhadas. Devido as lesões ocorre redução da taxa fotossintética, queda das folhas inferiores e 

desfolhamento da planta quando o ataque é severo (Pietrowski et al. 2010).  

A infestação ocorre, geralmente, no início da estação seca e pode causar perdas no rendimento da cultura em 

condições de baixa umidade reduzindo a massa verde e consequentemente a produção de raízes (Fialho et al. 2009; 

Bellotti et al. 1999; Moreira et al. 2006). O objetivo deste trabalho foi identificar as espécie gênero Vatiga e 

Corythaica que ocorrem associadas a cultura de mandioca.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
O levantamento foi realizado na Universidade Estadual de Alagoas, onde os insetos adultos foram coletados em 

duas variedades de mandioca campina e sergipana presentes em uma casa de vegetação.  Os insetos foram coletados 

diretamente das folhas de mandioca e acondicionados em frascos com álcool 70%. O material foi etiquetado com os 

dados de coleta (local, data e particularidades) e encaminhado para uma identificadora. As espécies foram identificadas 

conforme proposto por Guilbert (2016) para o Gênero Vatiga. A identificação foi feita utilizando microscópio 

estereoscópico Nikon H550S, com base nos caracteres morfológicos da cabeça (tubérculos), coloração da parte dorsal 

das asas, comprimento dos segmentos da antena, aspecto das carenas, quantidade de fileiras de aréolas no paranoto, área 

costal, discoidal e sutural das asas seguindo os trabalhos dos autores que descreveram as espécies (Drake 1922; Drake 

1928; Drake 1930; Drake and Hambleton 1934; Drake and Poor 1939; Drake and Hambleton 1942; Drake and 

Hambleton 1944; Drake and Hambleton 1946). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 
Foram coletados 68 exemplares adultos, e dentre esses 68 foram encontrados duas espécies  para o gênero Drake 

espécies V. illudens, e uma subespécie, V. illudens variante, outro gênero encontrado também foi Corythaica com a 

presença de uma espécie Corythaica cyathicollis.  Dentre os exemplares coletados, alguns exemplares não se 

enquadraram nas descrições de Guilbert (2016) para o gênero, permanecendo como Vatiga sp. A espécie V. illudens foi a 

espécie mais encontrada. A subespécie V. illudens varianta foi a segunda morfoespécie mais encontrada.  

Segundo Monte (1940) tem-se o registro de coleta dessa variação de V. illudens para o município de Água Preta, 

Bahia, sobre o hospedeiro Manihot dulcis (J. F. Gmel.) Alguns exemplares não seguem a descrição de Drake and 

Hambleton (1934), pois apresentam área costal unisseriada e bisseriada intercaladamente, sendo considerada uma 

variação de V. illudens varianta no presente trabalho. Conforme os trabalhos de Bellotti (1999), Farias e Alves (2004) e 

Bellotti et al. 2012 a espécie V. illudens predomina no Brasil, fato esse observado no presente trabalho.  

Vários trabalhos registram a ocorrência das espécies V. illudens e V. manihotae no Brasil (Oliveira et al. 2001; 

Moreira et al. 2006; De Paula-Moraes et al. 2007; Fialho et al. 2009; Alves et al. 2012; Bellon et al. 2012; Wengrat et al. 

2015), no entanto, existe uma grande variabilidade intra-específica dentro do gênero (Froeschner 1993), desse modo a 

quantidade de espécies podem ser diferentes. 

As espécies mais importantes que são encontradas atacando a cultura da mandioca são V. illudens e V. 

manihotae, sendo que ambas possuem ampla distribuição (Bellotti et al. 2012). Segundo os mesmos autores, V. 

illudens pode ser encontrada no Brasil, Região do Caribe (Bellotti et al. 2012) e EUA, mais precisamente na região da 

Flórida (Halber 2010). Enquanto que V. manihotae é encontrada Colômbia, Venezuela, Cuba, Trinidad, Peru, Equador, 

Paraguai, Argentina e Brasil. 

O outro gênero encontrado no cultivo de mandioca foi o Gênero Corythaica cuja espécie e Corythaica 

cyathicollis. Na Amazônia foi registrado em tomateiro (Se f e R 1961) e no estado do Rio de Janeiro nas culturas da 

berinjela (Ve n t u R a et al. 2007) e jiló (to R R e S et al. 2010).  
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CONCLUSÃO 
 

 Portanto as espécies encontradas V. illudens, V. illudens variante e Corythaica cyathicollis presente nas duas 

cultivares de mandioca causam diversos danos a cultura, pois e de suma importância identificar as pragas que está 

ocorrendo na região do nordeste afim de tomar medidas preventivas para se evitar a dispersão e o aumento da população 

desse inseto. 
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RESUMO: O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho (Zea mays L.), logo depois dos EUA e China. No 

Brasil, os estados do Mato grosso e Paraná foram os dois maiores produtores nacionais, na safra 2015/2016. Essa cultura 

também é muito importante para todos os estados do nordeste do Brasil, no caso de Alagoas existem áreas com plantio de 

milho na zona da mata, agreste e sertão, ou seja, em todas as regiões do estado. Por outro lado, existe na região nordeste 

pouca água para irrigação e mesmo no período chuvoso pode ocorrer perde de safra devido a falta de precipitações. Nesta 

pesquisa buscou-se avaliar o rendimento do novo híbrido de milho Janor, para produção de silagem, utilizando-se 

diferentes níveis de lâmina bruta de água irrigação por gotejamento. As parcelas foram com 5 linhas de 5 metros cada, 

espaçadas entre si por 0,80 cm e 0,10 cm entre plantas. Fez-se ainda tratos culturais necessários, como capinas e 

aplicação de agrotóxicos. As variáveis estudadas foram peso da folha, caule, espiga, inflorescência masculina e biomassa. 

O delineamento experimental foi o em blocos casualizados com três repetições, e as análises estatística forma feitas 

através do programa estatístico Sisvar. Observou-se maior rendimento dos órgãos vegetais com aumento da lâmina bruto 

de água por gotejamento exceto para inflorescência. Conclui-se que apesar do híbrido Janor possuir produtividades 

diferentes em alguns órgãos vegetais, não se detectou variações no rendimento de biomassa total, indicando ser esse 

híbrido mais resistente a irrigação deficitária por gotejamento.  

 

PALAVRAS CHAVE: Alimentação animal, aumento da produção, cultivo de plantas. 

 

Yield of hybrid maize (zea mays l.) Hybrid janor submitted to different levels of 

irrigation 

 
ABSTRACT: Brazil is the world's third largest producer of maize (Zea mays L.), shortly after the USA and China. In 

Brazil, the states of Mato Grosso and Paraná were the two largest national producers, in the 2015/2016 harvest, this crop 

is very important for all northeastern Brazil, in the case of Alagoas, the corn is produced in rainy areas, in the agreste and 

sertão, that is, in all regions of the state. This research aimed to improve the yield of the Janor maize hybrid, for silage 

production, using different levels of crude water blade drip irrigation. The experimental area was composed of 5 lines of 

5 meters each, spaced 0.80 cm between rows and 0.10 cm between plants. There were also weeding and application of 

agrochemicals. The variables studied were leaf weight, stem, spike, male inflorescence and total weight of biomass. The 

experimental design was the randomized blocks with three replicates, and the statistical analyzes were done through the 

statistical program Sisvar. It was observed a greater yield of the vegetal organs with increase of the leaf of water by 

dripping except for inflorescence. It is concluded tthat in spite of obtaining significant differences of productivity of the 

majority of the vegetal organs of the corn in function of the different levels of irrigation, no variation was detected in 

total biomass yield, indicating that this hybrid is more resistant to drip irrigation. 

 

KEYWORD: Animal feeding, increased production, plant cultivation. 

  

INTRODUÇÃO   

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho (Zea mays L.), depois dos EUA e China. No Brasil, os 

estados do Mato grosso e Paraná foram os dois maiores produtores nacionais, na safra 2015/2016, respectivamente, com 

15.271,6 mil e 14.484,9 mil toneladas. Nesta safra, a produtividade média nacional de grãos foi de 4.178 kg.ha-¹ que 

corresponde a 38,9% daquela obtida nos EUA (10.732,6 kg.ha¹). (FAO, 2017).  Na região nordeste do Brasil o milho 

desempenha importante papel socioeconômico, com uma produção de 6.17 milhões de toneladas, sendo os principais 

estados produtores: Bahia (40,1%), Maranhão (24,9%), Piauí e Sergipe (12,5%). O Estado de Alagoas só representa 

(0,30%) da produção da cultura do milho no Nordeste Brasileiro (Conab, 2015). 
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Essa cultura é muito importante para todos os estados do nordeste do Brasil, no caso de Alagoas existem 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.  

Porém, o milho é considerado uma cultura que demanda muita água, apesar de ser mais eficientes no seu uso, isto 

é, produz uma grande quantidade de matéria seca por unidade de água absorvida (MAPA, 2002), contudo, a região 

nordeste brasileira possui grande déficit hídrico e no Agreste de Alagoas, região considerada semiárida, o período 

chuvoso ocorre basicamente entre os meses maio e julho. Portanto observa-se na região um período chuvoso curto que 

pode trazer dificuldades para o cultivo dessa planta especialmente quando esse período chuvoso fica abaixo das medias 

pluviométricas, fato que tem acontecido com muita frequência nos últimos anos. Trata-se de uma planta usada na 

alimentação humana e animal, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais 

(ANFAL, 2000), 65% da produção nacional de milho é consumida na alimentação animal, pois esse ingrediente é rico em 

amido de alta digestibilidade e fornece energia a um custo relativamente baixo. No caso do semiárido alagoano existe 

uma dificuldade muito grande para alimentar os animais durante o período de estiagem, sendo necessário produzir e/ou 

armazenar alimentos para disponibilizar os animais domésticos  

Cabe salientar outro agravante importante para o cultivo de plantas na região que é a pouca água existente em 

barragens e poços da região, além de, muitas vezes a baixa qualidade da água para irrigação. 

Uma das alternativas para alimentar os rebanhos no período de seca para o agreste e sertão de Alagoas pode ser na 

forma de silagem, ou seja, conservando a planta inteira dentro de silos. Para a produção de silagem o rendimento do 

milho na região, considerando um percentual de matéria seca em torno de 33%, obtém-se produtividade de 

aproximadamente 25.000,00 kg/ha de massa verde, pois segundo Wendling (2017), a produtividade média de matéria 

seca na safra e safrinha alcança produtividade de 8.800 kg/ha e 7.600 kg/ha, respectivamente.  

Por outro lado, a irrigação para a cultura do milho pode ser acessível economicamente quando o fator restritivo é a 

água e/ou o preço de venda do produto é proveitoso, o que permite a diminuição de risco e estabilidade no rendimento 

(FANCELLI; DOURADO NETO, 2000).  

Apesar de o cultivo do milho precisar de alta demanda hídrica (SILVA et al., 2012), ocorrendo em locais com 

pouca precipitação pluviométrica ou mesmo nos períodos de menos chuva o uso muitas vezes da irrigação, que é uma 

forma de atender as necessidades hídricas da cultura. Segundo Moreira et al. (2012), a irrigação tem relevante finalidade 

e torna disponível água às culturas na quantidade certa e no momento adequado. Entretanto, no caso do semiárido 

nordestino observa-se dificuldades de encontrar água para irrigação, e assim deve-se buscar sistemas de irrigação mais 

eficiente no uso da água e que possa atender as necessidades mínimas de água para as culturas com o mínimo de prejuízo 

no seu rendimento. Entre as diversas formas de irrigação tem-se a irrigação por gotejamento, que pode ser uma solução 

para irrigar culturas na região usando mais eficientemente água. 

A irrigação por gotejamento expressa várias vantagens, dentre as quais conseguem destacar-se: maior eficiência 

no uso da água, maior eficiência na aplicação de fertilizantes, redução nos gastos com energia e mão-de-obra. Além 

disso, a irrigação por gotejamento também pode ser usada abaixo da superfície do solo, sendo conhecida como 

gotejamento subsuperficial (AYARS et al., 2015). 

Diante disso, pretendeu-se com esse trabalho contribuir para agricultura local, levando em consideração o período 

seco onde tem-se baixa disponibilidade de água e menor oferta de alimentação aos animais. Portanto, avaliou-se neste 

trabalho os rendimentos de caule, folha, espiga, inflorescência masculina e biomassa epigeia total de um novo hibrido de 

milho, Janor, em diferentes lâminas brutas de água de irrigação por gotejamento. Espera-se que os resultados obtidos 

deste trabalho contenham informações capazes de melhorar a decisão dos produtores quanto ao plantio de milho na 

região e o uso de irrigação por gotejamento em quantidades suficientes para uma produtividade desejável dentro das 

condições encontradas na região. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O estudo foi realizado com o híbrido de milho Janor, novo hibrido lançado no mercado, e ocorreu nos meses de 

novembro de 2017 a fevereiro de 2018 no Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca, Povoado Laranjal, Arapiraca – 

AL (09° 45’ 09” S, 36° 39’ 40” W). A área fica na região agreste que possuí clima semiárido com período chuvoso 

durante os meses de maio, junho e julho. 

O preparo do solo ocorreu de forma convencional por meio de aração seguida de gradagem, a adubação de 

fundação e cobertura foi realizada de acordo com análise do solo e foi aplicado formicida antes da semeadura, que se deu 

de forma manual. O espaçamento foi de 0,80 cm entre linhas e 0,10 cm entre plantas, com cada parcela contendo 5 linhas 

de 5 metros cada, quando da colheita as linhas laterais foram excluídas devido o nível de competição não ser o mesmo 

das centrais, as quais foram utilizadas para as avaliações.  

A semeadura ocorreu no dia 22/11/2017, foram colocadas mais de uma semente por cova e posteriormente fez-se 

desbastes, mantendo uma planta por cova. Fez-se ainda tratos culturais necessários, como capinas e aplicação de 

agrotóxicos. As variáveis estudadas foram, o peso da folha, caule, espiga, inflorescência masculina e peso total de 

biomassa. As plantas foram coletadas no dia 22/02/2018 e seus órgãos foram pesados separadamente.  
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O delineamento experimental foi o em blocos casualizados com três repetições, os tratamentos foram: T1 = 

Lâmina bruta de irrigação média de 2,5 mm/dia; T2 = Lâmina bruta de irrigação de 5 mm/dia e T3 = Lâmina bruta de 

irrigação de 7,5 mm/dia. 

Com os dados obtidos foi feita análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade utilizando o programa SISVAR 5,6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi detectada uma diferença significativa para rendimento de caule, folha, espiga, inflorescência e biomassa 

epígea total (p<0,05).  

No que se diz respeito ao rendimento de caule em kg/ha, detectou-se diferença significativa entre os tratamentos 

T1 = Lâmina bruta de irrigação média de 2,5 mm/dia; T2 = Lâmina bruta de irrigação de 5 mm/dia e T3 = Lâmina bruta 

de irrigação de 7,5 mm/dia, com rendimento maior quando se utilizou lâmina bruta média de água de 7,5 mm/dia, 21.533 

kg/ha e menor rendimento com lâmina bruta de água média de 2,5 mm/dia, 14.167 kg/ha (Figura 1). 

 
Figura 1. Rendimento da biomassa do caule do híbrido de milho Janor com lâminas brutas médias de água de irrigação 

por gotejamento, 2,5 mm/dia, 5 mm/dia e 7,5 mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

 
 

CV = 6,97% 

 

A cultura do milho necessita para obter rendimento máximo aproximadamente 650 mm de água 

(BERGAMASCHI et al., 2001) durante seu ciclo que pode variar de 110 a 140 dias em híbridos com ciclo médio. Fato 

semelhante observado no presente trabalha para a variável rendimento de caule, portanto resultado concordante com o 

autor acima citado.  

Quanto ao rendimento de folhas encontrou-se diferença significativa entre o tratamento T1 e T2 e entre T1 e T3, 

sendo que não houve estatisticamente diferença significativa entre os tratamentos T2 e T3. Obteve-se rendimento de 

8.875 kg/ ha, 9.917 kg/ha e 10.187 kg/ha, para T1, T2 e T3, respectivamente (Figura 2). 
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Figura 2. Rendimento da biomassa da folha do híbrido de milho Janor nos níveis de irrigação 2,5 mm/dia, 5 mm/dia e 

7,5 mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

 
     CV = 1,84% 

Esse resultado contraria a ideia de quanto mais água de irrigação maior rendimento do milho, sendo que no caso 

para rendimento folha, conforme cita BERGONCI (2001), os rendimentos de grãos foram crescentes com aumentos no 

nível de irrigação até 80% da dose necessária para a capacidade de campo.  

Para rendimento de espiga não houve diferença significativa entre os tratamentos, apesar de quer, em valores 

absolutos, o tratamento de irrigação que teve maior rendimento da espiga do híbrido Janor foi o tratamento T3 

(7,5mm/dia) com 7.208,33 kg.ha-1, posteriormente o tratamento T2 (5,0mm/dia) com 6.083,33 kg.ha-1 e T1 (2,5mm/dia) 

com 4.520,67 kg.ha-1. (Figura 3). 

 

Figura 3. Rendimento da biomassa da espiga do híbrido de milho Janor nos níveis de irrigação 2,5 mm/dia, 5 mm/dia e 

7,5 mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

 
CV = 30.96% 

É possível que um novo experimento com um coeficiente de variação menor seja possível observar significância 

entre os tratamentos, assim necessário se faz um novo experimento para especificamente tratar de rendimento de espiga. 

Quanto a inflorescência o híbrido Janor teve maior rendimento significativo nas irrigações 5,0 mm/dia e 7,5 

mm/dia em comparação com o uso de lâmina bruta média de água de irrigação por gotejamento de 2,5 mm/dia (Figura 4).  
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Figura 4. Rendimento da biomassa da inflorescência do híbrido de milho Janor nos níveis de irrigação 2,5 mm/dia, 5 

mm/dia e 7,5 mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 

 
 CV = 5,06%  

Este resultado indica que o rendimento de espiga é fortemente influenciado para mais em maior quantidade 

disponível no solo, concordante com BERGAMASCHI, 2001 ao citar que durante o florescimento a cultura demanda 

cerca de 7 mm diários de água disponível no solo.  

Já no que se diz respeito ao rendimento total da biomassa, verificou-se que não houve significância entre os 

tratamentos, com rendimento de 29.521 kg/ha quando se utilizou lâmina bruta média de água de 2,5 mm/dia, 36.583 

kg/ha para lâmina de 5,0 mm/dia e 36.637 para lâmina de 7,5 mm/dia (Figura 5).  

 

Figura 5. Rendimento da biomassa total do híbrido de milho Janor nos níveis de irrigação 2,5 mm/dia, 5 mm/dia e 7,5 

mm/dia. Arapiraca, Alagoas, 2018. 

 
CV = 8,56% 

Observou-se, portanto, que para o híbrido Janor não foi encontrado diferença significativa com as variações das 

lâminas de água, levando a ponderar sobre uma maior resistência desse hibrido a irrigações deficitária. Do ponto de vista 

econômico trata-se de uma informação interessante visto que se observou que com o uso de uma menor quantidade de 

água, significando um menor custo de água e energia, este hibrido é bastante interessante para seu cultivo utilizando 

irrigação deficitária. 
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CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que apesar do híbrido Janor possuir produtividades diferentes em alguns órgãos vegetais, não se 

detectou variações no rendimento de biomassa total, indicando ser esse híbrido mais resistente a irrigação deficitária por 

gotejamento.  

Observou-se maior rendimento dos órgãos vegetais com aumento da lâmina de agua por gotejamento exceto para 

inflorescência. 
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RESUMO: A cultura do milho no Brasil é realizada no período chuvoso, pois o plantio fora dessa época torna o 

milho mais suscetível às condições climáticas adversas. A região semiárida do Nordeste brasileiro tem um clima 

desfavorável para os produtores, pois tem baixa pluviosidade dificultando o cultivo de várias culturas. Uma das 

alternativas para isso é uso de irrigação por gotejamento que ajuda na melhoria da produtividade, inclusive do 

milho, utilizando racionalmente a pouca água disponível. Diante disso, fez-se um experimento buscando analisar a 

capacidade de um novo híbrido de milho de produzir biomassa para silagem usando rega deficitária, para ajudar o 

produtor a melhorar sua produtividade. O híbrido utilizado foi o Javi, cultivado em irrigação por gotejamento e 

diferentes lâminas brutas de água de irrigação. A pesquisa foi realizada no Polo Tecnológico Agroalimentar do 

município de Arapiraca, agreste de Alagoas. Os testes foram em uma área experimental, com blocos ao acaso, com 

três repetições, cada parcela com cinco linhas de 5 m cada, espaçadas entre si por 0,80 m e 0,10 m entre plantas. As 

variáveis estudadas foram o peso do caule, da folha, da inflorescência masculina, das espigas e peso de biomassa 

total. Conclui-se que é possível ter rendimento satisfatório usando irrigação deficitária, trazendo mais estabilidade 

ao produtor, obtendo-se rendimentos agrícolas mesmo com o clima quente e seco da região, mantendo a segurança 

alimentar do produtor e de sua família. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Massa verde; seca; novo híbrido. 

 

Yield of maize (Zea mays L.) Javi hybrid, using different levels of drip 

irrigation in Arapiraca, AL. 
 

ABSTRACT: The corn crop in Brazil is carried out in the rainy season, because the planting out of this season makes 

corn more susceptible to adverse weather conditions. The semiarid region of the brazilian Northeast has a climate 

unfavourable for the producers, because it has low rainfall making it harder for the cultivation of various crops. One of 

the alternatives for this is to use drip irrigation which helps in improving productivity, including corn, using rationally the 

little water available. On the face of it, it was an experiment aiming to analyze the ability of a new hybrid of corn to 

produce biomass for silage using irrigation deficit, to help the producer to improve their productivity. The hybrid used 

was the Javi, which is grown on drip irrigation and different blades gross irrigation water. The research was carried out in 

the Polo Tecnológico Agroalimentar of Arapiraca, agreste region of Alagoas. The tests were in an experimental area, 

with blocks at random, with three repetitions, each plot with five rows of 5 m each, spaced between each other by 0.80 m 

and 0.10 m between plants. The studied variables were the weight of the stem, leaf, inflorescence, male, of the ears and 

the weight of the total biomass. It is concluded that it is possible to have satisfying yield using irrigation deficit, bringing 

more stability to the producer, resulting in agricultural yields even with the hot and dry climate of the region, maintaining 

the food security of the producer and his family. 

 

KEYWORDS: Mass-green; dry; new hybrid. 

 

INTRODUÇÃO  
 

No Brasil, o cultivo do milho (Zea mays L.) provavelmente já era utilizado pelos índios que aqui viviam antes até 

da chegada dos portugueses no território brasileiro, considerando que eles já o utilizavam como alimento fundamental na 

sua dieta. Entretanto, com a vinda da colonização, o consumo dessa planta ganhou um crescimento significativo no país, 

pois passou fazer parte da alimentação de quase toda população (APROSOJA, 2016). 

A produção mundial na safra 17/18¹ foi de 1.044,6 milhões de toneladas, com o consumo recorde estimado em 

1.066,7 milhões de toneladas, sendo o número de consumo maior que o de produção da safra. No Brasil, calcula-se nessa 
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mesma safra 17/18¹, o total de produção de milho com cerca de 95,0 milhões de toneladas, tendo seu consumo estimado 

em 61,5 milhões de toneladas. Esses dados colocam o Brasil como 3º maior produtor mundial e 4º país que mais consome 

milho. Em relação à exportação, o Brasil é o segundo maior exportador de milho, com aproximadamente 34,0 milhões de 

toneladas exportadas na safra 17/18¹, perdendo apenas para os EUA que tem 48,9 milhões de toneladas exportadas 

(FIESP, 2018).  

Segundo IBGE (2018), o Brasil teve na 2ª safra de 2017, cerca de 12.345.333ha de área plantada e 12.270.415ha 

de área colhida. No Nordeste, nesta mesma safra, foram 856.391 ha de área plantada, com área colhida de 782.183ha. No 

estado de Alagoas, a área plantada na 2ª safra de 2017 foi de 37.581ha, correspondendo a cerca e 4,38% da área plantada 

da região Nordeste e com 23.630ha área colhida. Nessa 2ª safra de 2017, o Brasil produziu 68.481.488 t, o Nordeste 

2.232.316 t e Alagoas produziu 32.230 t. 

Existem diversas variedades do milho, sendo que, além de cultivares utilizadas para a finalidade de produção de 

grãos, há também cultivares que são utilizadas para produção de silagem de planta inteira, silagem de grãos úmidos e 

produção de milho-verde. Contudo, deve-se levar em consideração que para atingir um bom desenvolvimento e boa 

produtividade, a cultura do milho apresenta exigências climáticas, principalmente de temperatura e disponibilidade de 

água no solo (CRUZ et al., 2014; FANCELLI, 2011). 

Dessa forma, o cultivo do milho no território brasileiro geralmente é realizado no período chuvoso, pois quando 

seu plantio é realizado fora de época, o milho torna-se mais suscetível às condições climáticas adversas (TSUNECHIRO 

et al., 2013), neste sentido, pode-se destacar a região semiárida do Nordeste brasileiro, que tem o clima como um dos 

fatores mais complicados para os produtores, pois trata-se de uma região com baixa pluviosidade mesmo no período 

chuvoso, que ocorre nos meses de maio, junho e julho, acarretando em grande dificuldade para o cultivo dessa e de outras 

plantas. Observa-se também, que mesmo com a utilização de irrigação para o plantio dessa cultura, há dificuldades, pois, 

a região apresenta baixo nível de água doce nos poços artesianos que são perfurados até o subsolo e que muitas a água 

encontrada possui muita salinidade. 

Assim, considerando que também no agreste de Alagoas se observa baixa disponibilidade de água para irrigação, 

mesmo ponderando que na maioria das vezes essa água é utilizada para pequenas áreas, existe a necessidade do uso da 

irrigação para garantir segurança alimentar para sua família. Essa segurança alimentar pode ser com o consumo direto das 

plantas ou pelos animais, que por sua vez disponibilizam leite e carne.  

O uso artificial de água pode, além de ofertar água nos cultivos região no período seco, pode ser importante na 

disponibilização de água complementar para as culturas mesmo no período chuvoso, e assim possibilitar mais alimentos 

para as famílias dos produtores rurais. Existem várias formas de irrigação, entre elas uma das alternativas é uso de 

irrigação por gotejamento, visto sua eficiência nas regas das plantas, contribuindo com a melhoria na produtividade, 

inclusive do milho, utilizando racionalmente a pouca água disponível na região. Para tanto, fez-se um experimento 

buscando analisar a capacidade de um novo híbrido de milho de produzir biomassa para silagem com o uso de rega 

deficitária, e assim, ajudar o produtor buscando estabilizar seu negócio, sem esquecer a questão custo-benefício no 

tocante a relação água x produção. O híbrido utilizado foi o Javi, cultivado com irrigação por gotejamento em diferentes 

quantidades de lâminas brutas água. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A pesquisa foi realizada no Polo Tecnológico Agroalimentar Arapiraca, localizado no munícipio de Arapiraca, 

região agreste do estado de Alagoas (9°50'36.9"S 36°34'33.1"W). Trata-se de uma região seca, a qual tem um baixo nível 

de pluviosidade anual.   

 Os testes foram em uma área experimental, com blocos ao acaso, com três repetições, tendo cada parcela 5 linhas 

de 5 metros linear cada, com linhas espaçadas entre si por 0,80 cm e 0,10 m entre plantas. O milho selecionado para o 

experimento foi o híbrido Javi. Fez-se o preparo da área de forma convencional, inicialmente fez-se gradagem, marcação 

dos blocos, parcelas e linhas. A adubação foi de fundação e cobertura, conforme análise de solo, com aplicação manual ao 

longo dessas linhas. A semeadura foi realizada em covas, ocorreu no dia 21 de novembro de 2017, colocando mais de 

uma semente por cova. A emergência da maioria das plântulas ocorreu no dia 26 de novembro do mesmo ano, fez-se 

desbastes para ter um stand com uma planta por cova.  

Os tratamentos utilizados foram: Tratamento A – 2,5 mm/dia de água por gotejamento; Tratamento B – 5 mm/dia; 

e, Tratamento C – 7,5 mm/dia. O sistema de irrigação foi alimentado por sistema alternativo, autossustentável, a partir de 

energia eólica e energia fotovoltaica existente na área experimental.  

A adubação de fundação ocorreu quatro dias antes da semeadura e a de fundação 25 dias após a emergência das 

plântulas. Durante o experimento ocorreu também o controle manual das plantas daninhas na área do plantio, além disso, 

conforme a necessidade e indicações técnicas fez-se o uso de agrotóxicos para controle de praga. 

No dia 23 de fevereiro de 2018, em cada uma das 3 linhas centrais de cada parcela foram coletadas 10 plantas no 

ponto de grãos leitosos, excluindo as bordaduras. As plantas coletadas foram cortadas a cinco centímetro do solo, foram 

levadas para pesagem separadamente de cada órgão, exceto raízes, e a soma total dos órgãos forneceu o peso total de 

massa verde epígea. Os órgãos pesados foram caule, folha, inflorescência masculina e espigas, tratando-se das variáveis 

avaliadas.  
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Os dados obtidos foram tratados, tabulados e submetidos as análises estatísticas, para tanto utilizou-se o programa 

Excel e o programa estatístico Sisvar. Utilizou-se para teste de média Tukey (P <0,05). Os resultados obtidos foram 

transformados em gráficos para melhor compreensão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Observou-se que para as variáveis estudadas: caule; folha; e, espiga, diferença significativa (P<0,05), já para a 

variável inflorescência masculina foi não significativa (P<0,05) entre os Tratamento A (2,5 mm/dia) e o Tratamento B 

(5,0 mm/dia), assim como não houve diferença significativa (P<0,05) entre os Tratamentos B e C (7,5mm/dia) (Tabela 

1). 

 

Tabela 1. Rendimento do caule, folha, espiga, inflorescência masculina e biomassa total do híbrido de milho Javi em 

diferentes lâminas brutas de água. Arapiraca, Alagoas. 2018. 

RENDIMENTO (kg/ha) 

IRRIGAÇÃO  CAULE FOLHA ESPIGA INFLORESCÊNCIA TOTAL 

2,5mm 11416,0 a 6716,6  a 3083,3    a 333,3   a 21550,0   a 

5,0mm 17000,0   b 9062,3     b 7875,0       b 250,0    a  b 34187,3      b 

7,5mm 21458,3       c 11458,3     c 12666,6       c 383,3        b 45966,6         c 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey (P<0,05). 

 

Foi possível observar que, no geral, houve aumento no rendimento quando se utilizou maior disponibilidade de 

água (p<0,05), resultado a princípio já esperado, visto que a planta em boas condições hídricas geralmente consegue ter 

um maior rendimento. Verificou-se no Tratamento A (média 2,5 mm de lâmina bruta de água por dia) um menor 

rendimento médio do caule com 11.416 kg.ha-1, quando comparado com o rendimento obtido no Tratamento B (5,0 

mm/dia) com média de 17.000 kg.ha-1 e com o Tratamento C (7,5 mm/dia) com média de 21.485 kg.ha-1 (Figura 1).  

 

Figura 1. Rendimento do caule do híbrido de milho Javi, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A (2,5 

mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm/dia). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

 
Letras diferentes indicam que houve significância estatística entre os tratamentos. 

 

Quanto ao rendimento da folha, verificou-se diferença significativa entre os tratamentos. Obteve-se no Tratamento 

A (2,5mm/dia) 6.716,6 kg.ha-1
, resultado este inferior aos resultados obtidos nos Tratamentos B (5,0 mm/dia) e C 

(7,5mm/dia), que foi de 9.062,3 kg.ha-1 e 11458.3 kg.ha-1, respectivamente (Figura 2). Esses resultados ratificam que com 

o aumento da disponibilidade de água ocorre maior o rendimento de biomassa, inclusive no rendimento de folhas.  
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Figura 2. Rendimento da folha do híbrido de milho Javi, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A (2,5 

mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm/dia). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

. 

 
Letras diferentes significam que houve significância estatística entre os tratamentos. 

 

Em relação ao rendimento da espiga, foi possível observar, assim como nas variáveis anteriormente estudadas, que 

ao reduzir a disponibilidade de água, houve menor rendimento do órgão vegetal. No Tratamento A (2,5mm/dia) obteve-se 

rendimento da espiga de 3.083,3 kg.ha-1, já no Tratamento B (5,0mm/dia) obteve-se um rendimento de 7.875,0 kg.ha-1 e 

no Tratamento C (7,5mm/dia) rendimento de 12.666,6 kg.ha-1. Nota-se que no caso da espiga, sabugo mais grãos no 

estado leitoso, obteve-se um rendimento com o uso de lâmina bruta de água de 7,5mm de 4.791,6 kg.ha-1, quando 

comparado com os rendimentos obtidos no Tratamento B, rendimento esse também superior ao rendimento total obtido 

quando se utilizou lâmina bruta de água de 2,5mm (Figura 3). Infere-se, no caso do rendimento de espiga, que existe uma 

forte influência da água na taxa de acréscimo de biomassa, em maiores lâminas bruta de água. 

 

Figura 3. Rendimento da espiga do híbrido de milho Javi, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A (2,5 

mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm/dia). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

 

 
Letras diferentes significam que houve significância estatística entre os tratamentos. 
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Já para rendimento da inflorescência masculina, houve igualdade estatística entre os tratamentos A e B e entre os 

tratamentos B e C. Obtendo-se no Tratamento A (5,0mm/dia) rendimento de 333,3 kg.ha-1, no Tratamento B (5,0mm/dia) 

250 kg.ha-1 e Tratamento C (7,5mm/dia) 383.3 kg.ha-1 (Figura 4). Assim observou-se diferença de resultados ao comparar 

rendimento de inflorescência masculina com o rendimento das demais variáveis estudadas.  

 

Figura 4. Rendimento da inflorescência do híbrido de milho Javi, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A 

(2,5 mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm/dia). Arapiraca, Alagoas. 2018. 

 

 
Letras diferentes significam que houve significância estatística entre os tratamentos. 

 

Para inflorescência masculina, mesmo havendo rendimento maior no rendimento em valores absolutos do 

Tratamento A (2,5mm/dia) em relação ao Tratamento B (5,0mm/dia), observou-se que no geral, o rendimento médio em 

valores absolutos total do Tratamento C (7,5mm/dia) superando (em valores absolutos) os demais tratamentos estudados.  

Para o rendimento de massa verde total do milho híbrido Javi, foi possível observar que houve diferença entre os 

tratamentos, obtendo-se maior produtividade com aumento da disponibilidade de lâmina bruta de água. No Tratamento A 

(2,5mm/dia) obteve-se rendimento de 21.550 kg.ha-1, já para o Tratamento B (5,0mm/dia) 34.187 kg.ha-1 e no Tratamento 

C (7,5mm/dia) 45.966 kg.ha-1. Estes resultados foram semelhantes ao observados por Ribeiro (2018) ao estudar a 

produção de milho verde irrigado por gotejamento em Teresina-PI. 

 

Figura 5. Rendimento total do híbrido de milho Javi, em diferentes níveis de irrigação. Tratamento A (2,5 

mm/dia), B (5,0mm/dia) e C (7,5mm). Arapiraca, Alagoas. 2018. 
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Segundo Brandão (2011), o manejo de irrigação é ferramenta imprescindível para atender as necessidades da 

cultura, evitar excessos ou a escassez de água, contudo, no experimento em questão objetivou-se não apenas verificar o 

aumento do rendimento com o aumento da lâmina bruta de água, mas também avaliar a possibilidade de rendimento de 

milho para silagem com o uso de lâmina de água bruta deficitária. Saliente-se que nas condições do semiárido nordestino 

por vezes praticamente não se obtém produção agrícola, e no caso em questão obtiveram-se, para irrigação deficitária, 

rendimentos satisfatórios próximos aos obtidos em experimentos realizados no semiárido nordestino, pois Soares et al. 

(2017) obteve rendimentos de massa verde total de 32.974 Kg.ha-1 em experimento irrigado por micro aspersão. Infere-se, 

portanto, sobre boa eficiência do sistema utilizado, que foi irrigação por gotejamento, e da possibilidade de uso de lâmina 

bruta de água deficitária, que no caso foi de 2,5mm/dia, obtendo-se rendimentos satisfatórios, cujas médias foram 

superiores observadas em cultivo nas condições de sequeiro, também no semiárido. Acrescente-se ainda, que o sistema 

utilizado e a irrigação deficitária possibilitam um aproveitamento mais racional das águas disponíveis na região, 

assegurando uma maior oferta de alimentos para o produtor rural, especialmente no período de estiagem. Destaque-se 

também, que sendo a cultura do milho de ciclo curto, em torno 100 dias, pode-se ainda conseguir para cada ano pelos 

menos duas safras, excluindo o período chuvoso, caso exista água disponível, obtendo-se nas duas safras, cerca 43.100 

kg.ha-1 de massa verde utilizando lâmina bruta de água média de 2,5 mm por dia, 68.374 kg.ha-1 utilizando média de 5,0 

mm por dia e 91.932 kg.ha-1 utilizando média de 7,5 mm por dia.  

Podendo-se ainda utilizar o sistema de gotejamento e rega deficitária com outras culturas, como a mandioca, que 

inclusive é mais resistente ao déficit hídrico. Ratifique-se que apesar de se observar aumento de rendimento com o 

aumento da quantidade de água disponibilizada para as plantas, o objetivo principal da pesquisa foi também saber a 

viabilidade do uso de irrigação deficitária no milho na região para assegurar ou mesmo melhorar a alimentação dos 

pequenos animais criados pelo produtor e sua família, contribuindo para uma maior segurança alimentar, mantendo-os na 

atividade, amenizando os efeitos da seca, buscando evitar o êxodo rural e melhorar a qualidade de vida da família. 

 

CONCLUSÕES 
 

É possível ter rendimento satisfatório com o uso de irrigação deficitária por gotejamento e uso de sistema 

alternativo de energia, trazendo mais estabilidade ao produtor, garantindo a alimentação de animais domésticos, a 

produção de leite e carne em uma região de clima quente e seco, nordeste do Brasil, e assim, tem-se uma ótima opção 

para manter a segurança alimentar do produtor rural e de sua família. 
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RESUMO: Na agricultura brasileira, o milho (Zea Mays L.) destaca-se como uma das culturas mais cultivadas 

e de grande importância para a agropecuária familiar, especialmente na forma de silagem para o uso na 

alimentação animal. Observam-se dificuldades no cultivo na região agreste de Alagoas, com período chuvoso 

apenas nos meses de maio, junho e julho. Os demais são de déficit hídrico marcante, em função das mudanças 

climáticas, prejudicando a arrecadação de alimentos e renda. Segundo IBGE, 2017 rendimento médio do milho 

no estado de Alagoas é de 1.174 kg/ha. Assim, avaliou-se com esta pesquisa o rendimento do híbrido de milho 

AG1051 para silagem, o mais cultivado na região, submetido a três níveis de irrigação por gotejamento, evitando 

desperdício de água, ajustando o seu uso na irrigação, especialmente devido aos baixos índices pluviométricos 

observados recentemente na região. O experimento foi realizado no Polo Tecnológico Agroalimentar de 

Arapiraca, de novembro de 2017 a fevereiro de 2018. Utilizou-se o híbrido AG 1051, três lâminas de irrigação, 

2,5mm, 5,0mm e 7,5mm por dia. O espaçamento foi 0,80m entre fileiras e 0,20m entre plantas. A adubação foi 

de acordo com as análises do solo. O delineamento foi em blocos casualisados, cada parcela com 20m², contendo 

5 linhas. As variáveis testadas foram caule, folha, inflorescência masculina e espiga. Os órgãos coletados no 

ponto de silagem e foram pesados separadamente. Constatou-se um rendimento de biomassa maior nos maiores 

níveis de irrigação, resultado esperado, contudo, observou-se rendimento satisfatório com o uso de irrigação 

deficitária.  

 

PALAVRAS-CHAVE: produção vegetal, estiagem, massa verde. 

 

ABSTRACT: In Brazilian agriculture, corn (Zea Mays L.) stands out as one of the most cultivated crops and 

of great importance for family farming, especially in the form of silage for use in animal feed. Difficulties are 

observed in cultivation in the agouti region of Alagoas, with rainy season only in the months of May, June and 

July. The others are of marked water deficit, due to the climatic changes, damaging the collection of food and 

income. According to IBGE, 2017 average yield of corn in the state of Alagoas is 1,174 kg / ha. Thus, the yield 

of corn hybrid AG1051 for silage, the most cultivated in the region, submitted to three levels of drip irrigation, 

avoiding wastage of water, adjusted its use in irrigation, especially due to the low indexes observed in the region. 

The experiment was carried out at the Agro-Food Technological Center of Arapiraca from November 2017 to 

February 2018. The hybrid AG 1051, three irrigation slides, 2.5mm, 5.0mm and 7.5mm per day were used. The 

spacing was 0.80m between rows and 0.20m between plants. The fertilization was according to the soil analysis. 

The design was in randomized blocks, each plot with 20 m 2, containing 5 rows. The variables tested were stem, 

leaf, male inflorescence and spike. The organs collected at the silage point were weighed separately. A higher 

biomass yield was observed at higher irrigation levels, an expected result, however, a satisfactory yield was 

observed with the use of deficit irrigation. 

 

KEYWORDS: Crop production, drought, green mass. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O milho (Zea mays 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). O milho (Zea 

mays L.) A produção de milho no Brasil está estimada em 85,8 milhões de toneladas, 13,8% menor que a do ano 
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anterior, 2017. A queda das cotações do grão serviu como desestimulo ao plantio e à compra de insumos, o que 

pode comprometer a produtividade em diversas regiões. Estima-se que a área plantada e a ser colhida no País 

seja próxima a 16,6 milhões de hectares, redução de 7,9% e 7,1%, respectivamente, quando comparada com 

2017. (IBGE, 2018) 

Segundo Almeida et al. (2000) dentre as práticas e técnicas empregadas para a obtenção de maior 

produtividade de milho (Zea mays 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. Segundo 

Brito et al. (2016) testando três arranjos diferentes obtêm-se um maior rendimento de milho para silagem em 

espaçamento 0,80 X 0,20m.  

A irrigação melhora a produtividade do milho, porém a maioria dos agricultores da região não possui 

água disponível para irrigação e os que possuem é em pequenas quantidades, o que não é suficiente para a 

irrigação durante o ciclo da cultura em condições de fornecimento de água normal, portanto é necessário 

economizar o máximo possível de água. Logo, uma das alternativas é reduzir o uso de água por irrigação 

aproveitando o máximo possível de rendimento da cultura por área de forma economicamente viável. De acordo 

com Rodrigues et al (2013), as irrigações deficitárias consistem na aplicação de lâminas de irrigação menores 

que as necessárias para satisfazer plenamente as necessidades hídricas das culturas. 

Para tanto se realizou um experimento na região agreste de Alagoas, utilizando-se o híbrido AG 1051 em 

três lâminas de irrigação por gotejamento, 2,5mm, 5,0mm e 7,5mm por dia. As variáveis testadas foram caule, 

folha, inflorescência masculina e espiga. Os órgãos coletados no ponto de silagem e foram pesados 

separadamente. Espera-se que os resultados contribuam para a oferta de alimentos para os animais domésticos da 

região, e assim, contribua com a sustentabilidade dos sistemas produtivos, e consequentemente com a melhoria 

de renda e qualidade de vida dos agropecuaristas locais.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A pesquisa foi realizada no Polo Tecnológico Agroalimentar, localizado no munícipio de Arapiraca, 

região agreste do estado de Alagoas. (9º50’36.9”S 36º34’33.1”W). região caracterizada por clima quente e seco.  

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. O milho selecionado foi o AG 1051, indicado para a 

região.  

A adubação de fundação dos blocos foi feita no dia 16 de novembro de 2017 em conformidade com a 

análise do solo local, a semeadura se deu nos dias 21, 23, 24 e 27 de novembro de 2017 e foi plantada a 

variedade de milho Zea mays L., híbrido AG 1051. Foi realizado também os desbastes das plantas, estes 

ocorreram nos doas 04, 05, 07 de dezembro de 2017. A adubação de base dos blocos se deu no dia 18 de 

dezembro de 2017, e a colheita ocorreu nos dias 15, 16 e 22 de fevereiro de 2018 quando os grãos estavam no 

ponto de silagem. 

A irrigação foi deficitária, ou seja, utilizou-se uma quantidade de água inferior a recomendada para 

cultura. 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 e peso da biomassa total. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey (P< 0,05). 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 

 
Para o cultivo do milho, o uso de irrigação é fundamental, considerando o déficit hídrico nos períodos de 

estiagem e também maiores eficiências na produtividade, decorrentes de culturas irrigadas. Ela traz um 

melhoramento tanto na produção de matéria seca, quanto na produtividade dos grãos (BERGAMASCHI, 2004).  

Observou-se que houve rendimento de biomassa maior para a variável caule com lâmina bruta média de 

irrigação de 7,5mm/dia, 1.600 kg/ha (p< 0,05) (Figura 1). Para a variável folha o rendimento maior foi de 

10.083,3 kg/ha, quando se utilizou lâmina de irrigação de 7,5mm/dia. (Figura 2). A variável espiga o rendimento 

de biomassa maior também foi observado com lâmina de irrigação de 7,5mm/dia, 11.296kg/ha (Figura 3). 

Detectou-se maior rendimento para inflorescência masculina, com o uso de de irrigação de 7,5 mm/dia, 291,67 
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kg/ha (Figura 4). Deste modo, observou-se que houve rendimento de biomassa maior para todas as variáveis em 

lâmina de irrigação de 7,5mm/dia, proporcionando um rendimento total de 37.670,83 (Figura 5). 

 

Figura 1. Rendimento de biomassa do caule do híbrido de milho AG 1051 em kg.ha-1 em três níveis de irrigação. 

Arapiraca, Alagoas. 2018. 
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Fonte: Dados da pesquisa  

 

Figura 2. Rendimento de biomassa da folha do híbrido de milho AG 1051em kg.ha-1 analisado em três níveis de 

irrigação. Arapiraca, Alagoas. 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Testezlaf et al, 2002 Quando se utilizam as técnicas de irrigação para suprir as demandas 

ou necessidades hídricas das plantas, mesmo que falte chuva, o risco de quebra de safra é minimizado, com 

maior garantia de produção.  Contudo, segundo Lorite et al (2017), 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.  

Os valores de produção obtidos são maiores comparado ao de Carvalho et al. (2004) que, estudaram a 

variedade de milho Caatingueiro (desenvolvida no programa de melhoramento de milho no Brasil), sob 

diferentes regiões do Semiárido do nordeste, obtiveram um rendimento médio de grãos em torno de 4.129 kg ha-

1. Ainda, situam-se acima da média nacional, que é da ordem de 3.250 kg ha-1 (CRUZ et al., 2006). 
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Figura 3. Rendimento de espiga do híbrido de milho AG 1051 em kg.ha-1 em três níveis de irrigação. Arapiraca, 

Alagoas. 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Figura 4. Rendimento de biomassa da inflorescência masculina do híbrido de milho AG 

1051 em kg.ha-1 em três níveis de irrigação. Arapiraca, Alagoas. 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 5. Rendimento de biomassa total do híbrido de milho AG 1051 em kg.ha-1 em três níveis de irrigação. 

Arapiraca, Alagoas. 2018. 
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Mesmo o rendimento maior de biomassa sendo no maior nível de irrigação deficitária com média diária 

de 7,5 mm/dia, observou-se rendimento satisfatório com o uso de pouca água, além de evitar desperdício de água 

que outros métodos tradicionais de irrigação. 

 

CONCLUSÕES 
 

O aumento na irrigação promove, dentro dos limites estudados, maiores rendimentos do milho para 

silagem, contudo os rendimentos obtidos com irrigação deficitária são satisfatório visto que obtém-se boa 

produtividade, garante alimentos no época seca e também em razão do sistema de irrigação utilizado, o 

gotejamento, que reduz consideravelmente o uso de água na irrigação. 
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RESUMO: A educação ambiental promove na formação de cidadãos conscientes, atribuidos a defender 

nossa biodiversidade. Observa-se que em várias regiões do Brasil, existe um aceitação negativa para todas  as 

serpentes, normalmente são considerados como “animais perigososos”. Este trabalho teve como objetivo 

utilizar a Educação ambiental como ferramenta para a conservação de serpentes em Alagoas. Estudo realizado 

com alunos com idade entre 11 a 14 anos. O método de coleta de dados foi um questionário antes e após uma 

palestra sobre “Biodiversidade e Conservação das serpentes de Alagoas”, a fim de medir a percepção dos 

alunos sobre as serpentes e se eles compreendiam a importância desses animais no ecossistema. De acordo com 

os resultados, 93% dos alunos afirmaram sentir medo de serpentes e após a palestra este cenário muda, caindo 

para 22% e 17% dos alunos descreveram as serpentes como seu animal favorito. Assim, justifica que o declínio 

da diversidade é constituida por pouco conhecimento sobre a biologia desses animais e pelas informação que 

são passadas de geração em geração. A educação ambiental necessia cada vez mais ser trabalhada diariamente 

em todos os níveis escolares e construir um ele com o meio ambiente. As pessoas precisam entender que não 

existe organismo vivo que não possua função em nosso planeta, portanto melhore o convívio entre os seres 

humanos e os demais animais, contribuindo para a conservação e proteção da biodiversidade e 

consequentimente salvar as espécies da extinção. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade, ecologia, extinção. 

 

Environmental education as a tool for the conservation of snakes in 

Alagoas 
 

ABSTRACT: Environmental education promotes the formation of conscious citizens, assigned to defend 

our biodiversity. It is observed that in several regions of Brazil, there is a negative acceptance for all snakes, 

usually considered as "dangerous animals". This work was intended to use environmental education as a tool for 

the conservation of snakes in Alagoas. Study conducted with students aged between 11 and 14 years. The 

method of data collection was a questionnaire before and after a lecture on "biodiversity and conservation of the 

Serpents of Alagoas" in order to measure the perception of the students on the snakes and whether they 

understood the importance of these animals in the ecosystem. According to the results, 93% of the students 

claimed to feel fear of snakes and after the lecture this scenario changes, falling to 22% and 17% of the students 

described the snakes as their favorite animal. Thus, it justifies that the decline of diversity is made up of little 

knowledge about the biology of these animals and the information that is passed down from generation to 

generation. The environmental education needed more and more to be worked daily at all school levels and to 

build a it with the environment. People need to understand that there is no living organism that does not have a 

function on our planet, so improve the conviviality between humans and other animals, contributing to the 

conservation and protection of biodiversity and consequentimente to save the Extinction species. 

 

KEYWORD: Biodiversity, ecology, extinction. 

 

INTRODUÇÃO  
 

A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade sócioambiental de um modo comprometido com a 

vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade local e global. Para isso, é necessário que, mais do que 

informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, formação de valores, com o ensino e a 

aprendizagem de habilidades e de procedimentos. E esse é um grande desafio para a educação (BRASIL, 1999).  
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Vários educadores entendem que as escolas não são os únicos locais onde as pessoas podem aprender 

conceitos científicos ou sobre a natureza da ciência como uma atividade intelectual, principalmente num país 

onde uma grande parte da população esteve ou está fora dela. Dessa forma, os museus interativos de ciência se 

apresentam como um espaço educativo complementar à educação formal, possibilitando a ampliação e a 

melhoria do conhecimento científico dos estudantes, bem como da população em geral (SILVA, et al., 2005). 

Através da educação não formal busca-se tornar as atividades mais atrativas, estimulando a curiosidade e a 

construção do conhecimento pelos próprios alunos (BIANCONI, CARUSO, 2005).  

Sendo assim a adoção de abordagens participativas podem incentivar populações que habitam regiões 

próximas às áreas naturais a se envolverem com conservação, ajudando a protegê-las. A integração da pesquisa 

de uma espécie e seu habitat com a abordagem da Educação Ambiental com o envolvimento da sociedade é 

importante para a conservação do Meio Ambiente, visto que a proteção de uma espécie, comunidades ou 

ecossistemas não podem ser dissociados de seu contexto e, sobretudo, do papel que desenvolve na cadeira da 

biodiversidade. As serpentes são essenciais para os ecossistemas, são carnívoras e, portanto responsáveis pelo 

controle da população de roedores e de outros animais na natureza, além de serem fontes de alimento para 

muitos animais (MARTINS & MOLINA, 2008). 

A herpetofauna do Brasil é uma das mais ricas do mundo, sendo que a lista mais recente aponta para 

773 espécies de répteis, das quais 392 são serpentes (Costa & Bérnils, 2015). As serpentes são encontradas em 

variados habitat e nichos em todo o Brasil, a maioria das espécies de serpentes ameaçada é endêmica no bioma 

onde ocorre possui distribuição restrita, observando urgência na implementação de medidas conservacionistas, 

como as previstas nos planos de ação, com foco em espécies ameaçadas de extinção. Os planos de ação 

incluem, entre outras, informações sobre as espécies alvo, seu estado de conservação e de seus habitats, 

principais ameaças a que estão sujeitas e ocorrência em áreas protegidas para delimitação posterior dos 

objetivos e metas de conservação (BATAUS & REIS, 2011). 

Há muito tempo às serpentes despertaram fascínio e temor na população, através dos acidentes 

causados por elas, o que resulta em lendas e informações incorretas apresentadas pela população em geral. É de 

competência da docência transmitir informações corretas sobre o assunto, mas, os temas de ofidismo são 

passados de forma inadequada, fazendo com que ocorram erros na identificação de espécies ou na conduta 

frente aos acidentes (CARDOSO & WEN, 2003). 

As serpentes são animais mistificados, incluindo o livro dos cristãos, Bíblia, como a indutora do 

pecado original cometido por Eva. Essa questão cultural interfere na compreensão do papel que ocupam no 

equilíbrio do Meio ambiente. As serpentes são importantes como os outros animais, para o equilíbrio ambiental 

na natureza, nas fazendas evitam principalmente a infestação de pragas nas lavouras, que são os lugares onde 

mais acontecem esse encontro entre homem e serpente. Da mesma forma, e talvez pelo traço cultural, as 

serpentes estão associadas a inúmeras lendas que se estendem para os acidentes ofídicos (MENDES, 2018). 

 Espera-se que ocorra um menor extermínio de serpentes quanto maior for a conscientização a respeito 

das mesmas.  Dessa forma, investigar o conhecimento que uma determinada comunidade demonstra sobre a 

fauna local é fundamental para definir e orientar campanhas de educação ambiental que visem a subsequente 

conservação das espécies (COSTA-NETO, 2000; SANTOS-FITA & COSTA-NETO, 2007).  

 A educação ambiental necessita cada vez mais ser trabalhada com toda a sociedade, visando diminuir 

os danos causados pelo homem. Nesta abordagem, o presente trabalho teve como objetivo aplicar a educação 

ambiental como ferramenta na conservação das serpentes.  
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O município de Arapiraca pertencente à Mesorregião do Agreste Alagoano, localiza-se a oeste da 

capital do Estado, distando desta cerca de 128 km. Possui uma população de 232.671 habitantes, sendo assim o 

segundo mais populoso do Estado de Alagoas e o primeiro de sua microrregião. Sua área é de 367,5 km², sendo 

que 8,6874 km² estão em perímetro urbano (IBGE, 2016). 

O estudo foi realizado em abril de 2018 com 96 alunos, de faixa etária entre 12 a 14 anos, em duas 

turmas do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Educação Básica Arthur Ramos, localizada em 

Arapiraca, Alagoas.  

Respaudado pelo termo de Livre e Esclarecido autorizado pelos pais/responsáveis legais pelos alunos, 

foi aplicado um questionário com cinco perguntas de fácil compreensão (Quadro 1), com o objetivo de conferir 

o nível de percepção dos alunos sobre as serpentes e se eles compreendiam a importância desses serpentes no 

ecossistema.  

No dia seguinte após o questionário, foram apresentados as turmas uma Palestra (em projeção de Data 

Show) sobre a “Biodiversidade e Conservação das serpentes de Alagoas”. Para essa apresentação, foram 

abordados sobre a biodiversidade das serpentes, importância médica e ecológica, atitudes que devem ser 

tomadas em casos de acidentes, mitos e verdades e as caracteristicas desses animais. Foram exposto vídeos e 
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imagens das principais espécies encontradas no estado de Alagoas. Posteriormente, os alunos tiraram as dúvidas 

e demostraram empolgados com a temática abordada.  

Após a palestra, os alunos receberam o mesmo questionário aplicado anteriormente com o objetivo de 

verificar se o emprego da educação ambiental através de palestra e exposição de videos foram capazes de 

acarretar mudança na concepção dos alunos sobre as serpentes.  

 Os dados obtidos foram contabilizados e representados na forma de tabela e gráficos feito no Microsoft 

Office Excel 365. 

 

Quadro 1: Questionário aplicado antes e depois da palestra. 

 

Questionário 

1) Qual é o seu animal favorito? 

2) Qual animal você tem medo? 

3) Você tem medo de serpentes? Por quê? 

4) Se tivesse a oportunidade, mataria uma serpente? Justifique. 

5) Você acha que as serpentes tem importância no meio ambiente? Justifique. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 Em relação à primeira questão, a resposta com maior frequência foi cachorro, tanto no primeiro como 

no segundo questionário após a palestra ( 56% e 53%, respectivamente), 28% e 16% dos alunos responderam 

gato. Através da palestra de serpentes, ocorreu o aparecimento de respostas sendo as serpentes seus animais 

favoritos (17%). Animais com menos frequência foram agrupados como “outros”, assim totalizando 14% das 

respostas. Neste grupo foram citados: cavalo, coelho, galinha, bode, entre outros. Os dados podem ser vistos no 

gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Respostas referentes à primeira questão antes e após a palestra. 

 
 

 Na segunda questão, as respostas foram agrupadas da seguinte forma: serpentes, demais animais 

peçonhentos (escorpião e aranha)  e outros (rato, barata, leão e borboleta).  Os resultados podem ser observados 

na grafico 2. De acordo com os resultados, 93% dos alunos afirmaram sentir medo de serpentes, dados 

semelhantes ao encontrado em Consort (2004), 5% demais animais peçonhentos e 2% outros. O temor causado 

por estes animais encontra - se impregnado no imaginário popular, muito embora esse medo não tenha sido 

suficiente para motivar medidas eficientes no controle dos acidentes por eles provocados. (CARDOSO et al., 

2009). Um dos principais fatores responsáveis por esses elevados índices de acidentes é o pouco conhecimento 

da população sobre a biologia desses animais, bem como sobre a prevenção de acidentes. (BARRAVIEIRA, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

256 

Gráfico 2: Respostas referentes à segunda questão antes e após a palestra. 

 
 

 Após a palestra ocorreu redução dessa porcentagem relacionada ao medo causado pelas serpentes, 

caindo para 22%. Apesar dessa redução, 2% dos alunos continuaram afirmando que matariam uma serpente 

caso se sentissem ameaçados. Os alunos justificaram em suas respostas dizendo “mato elas pra evitar delas 

matar alguém” ou “antes ela do que eu”. Admite-se que o declínio da diversidade é constituído pelo pouco 

conhecimento sobre prevenção de acidentes e sobre a biologia destes animais, e pelas informações passadas de 

geração a geração. Estas informações na grande maioria das vezes baseiam-se em mitos e tradições, não 

considerando o real comportamento do animal (FUNASA, 1998). 

 

Gráfico 3: Respostas referentes à quarta questão antes e após a palestra. 

 
 

Gráfico 4: Respostas referentes à quinta questão antes e após a palestra. 

 
 

 Sobre a última questão, 87% dos alunos afirmaram que as serpentes não possuem importância no meio 

ambiente, após a palestra a realidade muda e todos passam a entender a importância desses animais no 

ecossistema. É preciso incentivar adolescentes e crianças a amar a natureza, a questionar valores que os levem a 

temê-la e a declarar preconceitos sobre ela, e argumentar que devem zelar pelo meio ambiente (GONÇALVES, 
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2007; ANDRADE, 2011). 

Na base do desprezo para com a biodiversidade está o analfabetismo afetivo humano, incapacidade que 

inibe intercâmbios emocionais. “Somos violentos quando desconhecemos a diversidade que reina na natureza, 

suprimindo a variedade de espécies que convivem nos ecossistemas” (RESTREPO, 2001, p. 65). E a Educação 

Ambiental tornou-se, nos dias atuais, um dos mecanismos de suma importância para se reverter, em longo 

prazo, o processo de degradação do meio ambiente (ROCHA, 2009). 
 

CONCLUSÃO  

 
 A educação ambiental necessita cada vez mais ser trabalhada diariamente em todos os níveis escolares, é 

preciso reconstruir um elo com o meio ambiente. E assim contribuindo  melhorando a forma como os animais são 

visto pela sociedade, visto que todos os organismos vivo possui determinda função em nosso planeta e através da 

educação ambiental melhore as atitudes, promovendo assim um melhor convívio entre os seres humanos e aos 

demais animais, contribuindo para a conservação e proteção da biodiversidade. 
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RESUMO:A interação planta-herbívoro é complexa e dinâmica, na qual o consumidor primário (herbívoro) se 

alimenta do produtor primário (vegetal). Os efeitos da herbívoria em plantas variam de uma escala pequena a 

uma catastrófica. Alguns herbívoros ocasionam prejuízos a agricultores em cultivos, sendo assim, os mesmos 

utilizam de inseticidas para reduzir estes danos.  O estudo teve como objetivo avaliar a existência de diferentes 

influências da aplicação de inseticidas industrias e botânicos na herbívoria ocorrente em Croton heliotropiifolius. 

Para a avaliação da influência dos inseticidas, 30 indivíduos foram marcados e divididos em três áreas 

submetidas a três tratamentos diferentes: T1- área controle (sem inseticidas), T2- área com inseticida botânico, 

T3- área com inseticida industrial.O inseticida industrial mostrou-se mais eficiente na redução da herbivoria em 

Croton heliotropiifolius, sobretudo na ocorrência do Grau I de herbivoria, mas com valores próximos ao do uso 

de inseticida botânico e ausência de inseticida. Contudo, em Graus mais elevados de herbivoria, os valores 

observados são semelhantes para todos os tratamentos, possivelmente pela ocorrência de mecanismos naturais de 

redução da herbivoria na espécie estudada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Inseticidas botânico e industrial, Graus de herbivoria, folivoria. 

 

The influence of insecticide use on herbivory 

Croton heliotropiifolius 
  

ABSTRACT: Plant-herbivore interaction is complex and dynamic, in which consumer (herbivore) feeds on 

the primary (vegetable) producer. The effects of herbivory in plants range from a small to a catastrophic scale. 

Some herbicides cause damage to farmers in crops, use insecticides to reduce these damages. The study aimed to 

evaluate the different influences of the application of industrial and botanical insecticides in the herbivory 

occurring in Croton heliotropiifolius. For the evaluation of the influence of insecticides, 30 individuals were 

tagged and divided into three areas submitted to three different treatments: T1- area control (without 

insecticides), T2- area with botanical insecticide, T3- area with industrial insecticide. industrial insecticide 

proved to be more efficient in reducing herbivory in Croton heliotropiifolius, mainly in the occurrence of Degree 

I of herbivory, but with values near the use of botanical insecticide and absence of insecticide. However, in 

Degrees higher values of herbivory, the observed values are similar for all treatments, possibly due to the 

occurrence of natural mechanisms of herbivory in the species studied. 

 

KEYWORDS: Botanical and industrial insecticides, degrees of herbivory, folivory. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Para o equilíbrio do ecossistema, em populações, existem fatores que o autorregula (PEREIRA et al, 

2011), dentre os quais destaca-se competição extra e interespecífica, relações e antagônicas como a herbívoria 

(PEREIRA et al, 2011). 

A interação planta-herbívoro é complexa e dinâmica, na qual o consumidor primário (herbívoro) se 

alimenta do produtor primário (vegetal) (OLIVEIRA, 2014). Geralmente a herbivoria é uma ação não letal para a 

planta, pois está não ocasiona a morte da mesma, contudo, quando a ação do herbívoro promove a morte da 

planta assemelha-se a predação. O consumo de sementes e plântulas são exemplos de predação (ISHINO, 2007), 

impossibilitando o desenvolvimento do indivíduo. 
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Os efeitos da herbivoria em plantas variam de uma escala pequena a uma catastrófica (BARBOSA, 2009), 

está vai variar de acordo com a parte da planta herbivorada, e com a intensidade de tal. Alguns estudos 

identificam a herbivoria em dois grupos de plantas, os frequentes como as decíduas e poucos frequentes, como as 

perenes (DOURADO, 2014). 

 Para os animais herbívoros, uma planta-hospedeira, além de fonte de alimento, pode servir também como 

sítio para acasalamentos, refúgio ou abrigo temporário (DOURADO, 2014). Porém algumas espécies possuem 

em sua morfologia defesas que impedem ou dificultam a ação dos herbívoros, tais como, presença de espinhos, 

tricomas, dureza, cutículas, acúmulo de alcalóides e/ou taninos são algumas dessas defesas (DEUS, 2017). 

Alguns herbívoros ocasionam prejuízos a agricultores em cultivos, sendo assim, os mesmos utilizam de 

inseticidas para reduzir estes danos. O uso exagerado ou inadequado de inseticidas leva a interferênciasnos 

processos ecológicos, além de provocarem danos ao meio ambiente e ao homem (PONCIO, 2010). Tais 

consequências levam a busca de novas alternativas, as quais pudessem realizar as ações dos inseticidas mais com 

menos impacto. Os inseticidas botânicos, apresentam-se, na maioria dos casos, como alternativa aos industrias, e 

podem ser preparados com produtos derivados de plantas ou parte delas, podendo ser o próprio material vegetal 

usado de várias formas (PONCIO, 2010) 

O estudo teve como objetivo avaliar a existência de diferentes influências da aplicação de inseticidas 

industrias e botânicos na herbívoria ocorrente em Croton heliotropiifolius, norteando-se nas seguintes perguntas: 

1) De que forma o número de eventos de herbivoria varia em tratamentos com inseticidas industrias e botânicos 

e na ausência de ambos?  

 

PROCEDIMENTO METODOLOGICO  
 

Local do estudo 

 O estudo de campo foi desenvolvidoentre os meses de abril e maio de 2018, em uma área antropizada de 

vegetação herbácea e arbustiva localizada no município de Palmeira dos Índios, situado no Agreste e região 

central do estado de Alagoas (IBGE, 2017). Esta área está situada num meio urbano, às margens da rodovia 

AL115 e adjacente à Universidade Estadual de Alagoas- UNEAL. Palmeira dos Índios (9°24’25”, Sul, e 

longitude 36°37’40”, Oeste) possui um clima tropical semiúmido, verões quentes e invernos razoavelmente frios, 

temperaturas que variam entre 18°C e 35°C.Sua vegetação é constituída por elementos de Caatinga e Mata 

atlântica (IBGE, 2010). 

 

Espécie estudada 

 A espécie Croton heliotropiifolius (Euphorbiaceae)ocorre desde Panamá até o Brasil (GOVAERTS et al. 

2000), sendo arbustiva de porte pequeno ou médio. No Brasil, ocorre no Nordeste, estendendo-se até o Estado de 

Minas gerais (LUCENA 2000). Diversas espécies de Croton são conhecidas por possuírem tricomas nas folhas e 

propriedades medicinais e/ou inseticidas (SILVA et al, 2018), produtoras de óleos essenciais que são 

constituídos por misturas complexas de compostos (FERNANDES, 2016). 

 

Inseticidas utilizados 

A dose utilizada do defensivo industrial, lannate, foi conforme indicada na bula (100 ml para 100 litros de 

água). O inseticida botânico de calda de pimenta do reino foi produzido adicionando-se 60g de pimenta do reino 

à 1L de álcool 70%, após sete dias adicionou-se 50 g de sabão de coco diluído em 1 litro de água fervente. Para a 

aplicação do inseticida antes era feita a diluição de 100 ml de calda em 2L de água. 

 

Delineamento amostral  

Para avaliação das diferentes influências três áreas receberam tratamentos diferenciados, quanto à 

aplicação dos inseticidas: 

T1 (controle): Não foi realizada nenhuma aplicação de qualquer tipo de inseticida (área 1); 

T2: Foi realizada a aplicação de inseticida botânico, ao final da tarde, duas vezes por semana (área 2); 

T3: Foi realizada a aplicação do inseticida industrial, ao final da tarde, uma vez a cada 15 dias (área 3) - 

conforme o indicado no produto. 

Em todas as áreas foram etiquetados 10 indivíduos de Mimosa tenuiflora, totalizando 30 indivíduos. Os 

indivíduos foram marcados com a letra A, sendo empregada a numeração A1 à A10 na primeira área, A11 à A20 

na área 2 e A21 à A30 na última área.  Ademais, em todas efetuou-se o etiquetamento de 3 ramos por indivíduo. 

 

Herbivoria 

Uma vez por semana, na véspera da aplicação dos inseticidas, foram verificadas o percentual de 

estruturas herbivoradas dos indivíduos submetidos aos dois tratamentos e controle. É importante ressaltar que, 

anteriormente as implementações dos tratamentos foram retiradas todas as estruturas herbivoradas já existentes. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_com_esta%C3%A7%C3%A3o_seca
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Para a atribuição de graus de herbivoria, criamos quatro categorias, onde o Grau I varia de 1 a 25% de estruturas 

herbivoradas; o Grau II de 26 a 50%; o Grau III de 51 a 75%; e o Grau IV de 76 a 100%. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Nas três áreas submetidas ao tratamento T2 e ao controle (T1), foram observados sinais de herbivoria em 

folhas, flores e frutos. Já na área sob o tratamento T3, foram observados sinais de herbivoria apenas em folhas. 

No entanto, apenas uma flor e um fruto apresentaram danos nas referidas áreas, sendo difícil afirmar a ação do 

inseticida industrial na ausência de florivoria e frugivoria na área correspondente ao tratamento T3. A folivoria 

ou herbivoria foliar é mais frequentemente registrada quando comparada a frugivoria e florivoria, sendo este 

resultado semelhante ao observado em outros estudos (PEREIRA et al, 2011; DEUS, 2017). No período do 

estudo, o número de flores e frutos foi bastante reduzido, reduzindo assim a atração de herbívoros destas 

estruturas, sendo esse está a possível causa do pequeno número de flores e frutos herbivorados. 

O número total de eventos de herbivoria, diferiu significativamente entre T1 (107), T2 (84) e T3 (61). A 

maior ocorrência de herbivoria no grupo T1, é explicada pela não utilização de inseticidas na área, contrastando 

com os menores valores observados em T2 e T3, nas quais foram aplicados inseticidas nas plantas. Os 

herbívoros de Croton heliotropiifolius demonstram maior sensibilidade ao inseticida tradicional, e em menor 

nível ao inseticida botânico, o que é já foi observado em outros estudos (PONCIO, 2010). Isto parece estar 

relacionado a especificidade do inseticida industrial, o qual é indicado para combater insetos em fase larval e 

adulta. 

O Grau I de herbivoria foi o mais representativo para o controle e os tratamentos T2 e T3, diferindo 

significativamente entre eles e dos Graus II, III e IV (Figura 1). Por outro lado, em T1, T2 e T3 o número de 

eventos nos Graus II e III não diferiram (Figura 1). T2 mostrou diferenças entre os Graus II e IV, já T3 não 

apresentou nenhum evento de herbivoria no último Grau (Figura 1). O maior número de eventos no Grau I em 

T1, T2 e T3, quando comparados aos Graus mais elevados de herbivoria, aparentemente tem relação com os 

mecanismos de proteção existentes na espécie estudada. A presença de tricomas nas folhas é conhecidamente um 

mecanismo eficiente contra a herbivoria, neste caso, os herbívoros de pequeno porte, tem dificuldade de acessar 

os tecidos consumíveis da planta pela barreira mecânica proporcionada pelos tricomas. Além disso, a produção 

de compostos tidos como agentes inseticidas por espécies de Croton, também auxiliam o afastamento dos 

herbívoros, reduzindo de forma significativa os eventos de herbivoria (FERNANDES, 2016; SILVA et al, 2018). 

 
Figura 1. Número de eventos de herbivoria em diferentes graus em Croton heliotropiifolius, em três diferentes 

tratamentos. 

 

CONCLUSÃO 

O inseticida industrial mostrou-se mais eficiente na redução da herbivoria em Croton heliotropiifolius, 

sobretudo na ocorrência do Grau I de herbivoria, mas com valores próximos ao do uso de inseticida botânico e 

ausência de inseticida. Contudo, em Graus mais elevados de herbivoria, os valores observados são semelhantes 
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para todos os tratamentos, possivelmente pela ocorrência de mecanismos naturais de redução da herbivoria na 

espécie estudada.  
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RESUMO: A herbivoria em ecossistemas terrestres pode ser elevada, reduzindo o crescimento, a reprodução e 

a capacidade de competição das plantas. Esta interação é bastante presente em ambientes naturais e antropizados, 

como por exemplo, em cultivos agrícolas. Mimosa tenuiflora é uma espécie xerófita de hábito arbustivo-arbóreo, 

indicadora de estádio de sucessão secundária progressiva ou de recuperação, amplamente disseminada pelas 

diferentes fitofisionomias de caatinga do nordeste brasileiro. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de 

inseticidas industriais e botânicos na herbivoria de Mimosa tenuiflora. Para a avaliação da influência dos 

inseticidas, 30 indivíduos foram marcados e divididos em três áreas submetidas a três tratamentos diferentes: T1- 

área controle (sem inseticidas), T2- área com inseticida botânico, T3- área com inseticida industrial. T1 

apresentou ordem crescente no número de eventos de herbivoria. Por outro lado, em T2 e T3 foi observado o 

inverso. Nossos resultados mostram maior eficiência no impedimento de graus mais elevados de herbivoria em 

tratamentos envolvendo o uso de inseticidas, com destaque para o T2 (inseticidas botânicos), que apresentou os 

menores números de eventos no Grau IV. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pesticida, jurema, controle de pragas. 

 

The influence of the use of alternative insecticides on the herbivory of 

Mimosa tenuiflora 
 

ABSTRACT: Herbivory in terrestrial ecosystems can be high, reducing plant growth, reproduction and 

competition. This interaction is very present in natural and anthropized environments, such as in agricultural 

crops. Mimosa tenuiflora is a shrub-arboreal xerophyte species indicative of progressive secondary succession or 

recovery stage, widely disseminated by the different caatinga phytophysiognomies of the brazilian northeast.  

The objective of this study was to evaluate the influence of industrial and botanical insecticides on Mimosa 

tenuiflora herbivory. In order to evaluate the influence of insecticides, 30 individuals were tagged and divided 

into three areas submitted to three different treatments: T1- control area (without insecticides), T2- area with 

botanical insecticide, T3- area with industrial insecticide. T1 presented an increasing order in the number of 

herbivory events. On the other hand, in T2 and T3 the inverse was observed. Our results show a greater 

efficiency in the prevention of higher degrees of herbivory in treatments involving the use of insecticides, 

especially T2 (botanical insecticides), which presented the lowest number of events in Grade IV 

 

KEYWORDS: Pesticide, Jurema, Pestcontrol. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A herbivoria em ecossistemas terrestres pode ser elevada, reduzindo o crescimento (ROSENTHAL & 

KOTANEN 1994), a reprodução (ROSENTHAL & KOTANEN 1994; KRUPNICK et al. 1999) e a capacidade 

de competição das plantas (COLEY 1983). Os danos causados por herbívoros podem ser observados em todos os 

tipos de tecido vegetal (GALLO et al. 1988) e, embora eles removam em média cerca 10% da vegetação, durante 

erupções ou processos sazonais de alguma população, a perda da folhagem pode chegar a 100% 

(SCHOWALTER et al. 1986), influenciando a diversidade vegetal e modificando a estrutura da comunidade 

clímax (COLEY & BARONE 1996). 

Herbívoros são bastante presentes em cultivos agrícolas, recebendo a denominação de “pragas”, sendo 

utilizados inseticidas para reduzir os danos as culturas. O uso exagerado ou inadequado de inseticidas pode 

ocasionar interferência nas interações frequentes, além de que provocam danos, ao meio ambiente e ao homem 

(PONCIO, 2010). Para evitar essas consequências os extratos de plantas inseticidas voltaram a ser utilizados 

mailto:liviial16@gmail.com
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como pesticidas alternativos para o controle de pragas (PONCIO, 2010). O método alternativo é mais vantajoso 

por ter um tempo residual menor no ambiente e nas plantas, e por não ser fitotóxico, e por isto, muitos 

pesquisadores se atentaram a questão da eficácia dos inseticidas e vários trabalhos a confirmam.  

Os primeiros defensivos agrícolas utilizados pelo homem para combater pragas, eram feitas com produtos 

extraídos da natureza. Inseticidas naturais (botânicos) provenientes de plantas já eram utilizados na Índia cerca 

de 2000 anos A. C., na China e no Egito Antigo durante as dinastias dos Faraós cerca de 1.200 anos A. C.. 

Porém, após a Segunda Guerra Mundial, com o lançamento de inseticidas industriais no mercado, o uso de 

inseticidas botânicos começou a reduzir (CASIDA & QUISTAD, 1998; FLINT & VAN DEN BOSCH, 1981; 

MOREIRA et al. 2007; THACKER, 2002). 

Este estudo teve como objetivo avaliar a existência de diferentes influências do uso de inseticidas na 

herbivoria de Mimosa tenuiflora, norteando-se na seguinte pergunta: 1) quais as influências da aplicação de 

inseticidas botânicos e industriais na herbivoria em Mimosa tenuiflora? 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Local do estudo 

O estudo de campo foi desenvolvido no Município de Palmeira dos Índios – AL, entre os meses de abril 

e maio de 2018, numa área de transição entre Mata Atlântica e Caatinga, com clima do tipo semiárido (BSsh’) 

com chuvas de inverno (JACOMINE et al.,1975), mais especificamente em uma área antropizada de vegetação 

herbácea e arbustiva, localizada às margens da rodovia AL 115 e adjacente a Universidade Estadual de Alagoas.  

 

Espécie Estudada 

A Mimosa tenuiflora, típica das áreas semiáridas do Brasil, pertence à família Fabaceae, de grande 

importância no domínio da caatinga no semiárido nordestino, (SOUZA; RODAL, 2010), possui porte arbustivo e 

segundo Oliveira et al. (2009) dissemina-se amplamente nos estados Rio Grande do Norte, Piauí, Alagoas, 

Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia.   

 

Inseticidas utilizados  

A dose utilizada do defensivo industrial, lannate, foi conforme indicada na bula (100 ml para 100 litros 

de água). O inseticida botânico de calda de pimenta do reino foi produzido adicionando-se 60g de pimenta do 

reino à 1L de álcool 70%, após sete dias adicionou-se 50 g de sabão de coco diluído em 1 litro de água fervente. 

Para a aplicação do inseticida antes era feita a diluição de 100 ml de calda em 2L de água. 

 

Delineamento amostral  

Para avaliação das diferentes influências três áreas receberam tratamentos diferenciados, quanto à 

aplicação dos inseticidas: 

T1 (controle): Não foi realizada nenhuma aplicação de qualquer tipo de inseticida (área 1); 

T2: Foi realizada a aplicação de inseticida botânico, ao final da tarde, duas vezes por semana (área 2); 

T3: Foi realizada a aplicação do inseticida industrial, ao final da tarde, uma vez a cada 15 dias (área 3) - 

conforme o indicado no produto. 

Em todas as áreas foram etiquetados 10 indivíduos de Mimosa tenuiflora, totalizando 30 indivíduos. Os 

indivíduos foram marcados com a letra A, sendo empregada a numeração A1 à A10 na primeira área, A11 à A20 

na área 2 e A21 à A30 na última área.  Ademais, em todas efetuou-se o etiquetamento de 3 ramos por indivíduo. 

 

Herbivoria 

Uma vez por semana, na véspera da aplicação dos inseticidas, foram verificadas o percentual de 

estruturas herbivoradas dos indivíduos submetidos aos dois tratamentos e controle. É importante ressaltar que, 

anteriormente as implementações dos tratamentos foram retiradas todas as estruturas herbivoradas já existentes. 

Para a atribuição de graus de herbivoria, criamos quatro categorias, onde o Grau I corresponde varia de 1 a 25% 

de estruturas herbivoradas; o Grau II de 26 a 50%; o Grau III de 51 a 75%; e o Grau IV de 76 a 100%. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Nos dois tratamentos e controle, foram observados indivíduos com sinais de herbivoria em todos os 

Graus. O Grau I foi à categoria mais ocorrente em números totaisde eventos (107), seguido pelos Graus II (74), 

III (41) e IV (36). A ocorrência da herbivoria em indivíduos de todos os tratamentos era esperada, uma vez que 

esta interação é uma das mais ocorrentes na natureza e relatada para vários grupos de plantas silvestres ou 

cultivadas, mesmo sob a ação de inseticidas (PEREIRA et al, 2011).    
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Contudo, quando avaliamos por tratamento, o controle desobedeceu a esta escala citada acima, tendo 

apresentando mais eventos observados no Grau IV, em ordem crescente (Figura1). Isso contrasta com o 

observado nos tratamentos T2 e T3, os quais apresentaram a ordem inversa de aumento no número de eventos, 

sendo o Grau I o mais representado, e em T3 os Graus III e IV apresentaram valores semelhantes (Figura 1). A 

maior representatividade do Grupo IV no T1 deve-se à ausência do uso de inseticidas na área, reduzindo assim, o 

impedimento a ação dos herbívoros, o que explica os resultados inversos observados em T2 e T3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não foram observados efeitos acumulativos ou de perda de eficiência dos inseticidas ao longo das 

leituras. Estes dados diferem de estudos que demonstram efeito acumulativo progressivo em inseticidas 

industriais e perda de efeitos nos inseticidas botânicos (PONCIO, 2010). Contudo, o curto tempo para a repetição 

das leituras, no nosso estudo, pode ter contribuído para a obtenção deste resultado.  

 

CONCLUSÃO 
 

Nossos resultados mostram maior eficiência no impedimento de graus mais elevados de herbivoria em 

tratamentos envolvendo o uso de inseticidas, com destaque para o T2 (inseticidas botânicos), que apresentou os 

menores números de eventos no Grau IV. 
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Figura 1. Número de eventos de herbivoria em diferentes graus em Mimosa tenuiflora, 

em três diferentes tratamentos. 
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RESUMO: Estudos mostram a redução em escala global das populações de animais polinizadores, sobretudo 

insetos. Dos fatores que levam a redução do número de populações de polinizadores, a utilização de inseticidas 

apresenta grande destaque. O objetivo do estudo foi avaliar a influência de inseticidas botânicos e industriais na 

polinização de Croton heliotropiifolius. Neste trabalho, foram realizadas observações das visitas florais em 

indivíduos focais. Para a avaliação da influência dos inseticidas, 30 indivíduos de Crotonheliotropiifolius foram 

marcados e divididos em três áreas submetidas a três tratamentos diferentes: T1- área controle (sem inseticidas), 

T2- área com inseticida botânico, T3- área com inseticida industrial. Nossos resultados reforçam o efeito redutor 

na frequência e riqueza de polinizadores através do uso de inseticidas botânicos e industriais, respectivamente, 

sendo o maior efeito observado na utilização do inseticida industrial em Croton heliotropiifolius. A ação do 

inseticida natural mostrou-se negativa para Apis mellifera, e menos danoso aos visitantes florais, considerando a 

riqueza de espécies, quando comparada a ação do inseticida industrial. 
 

PALAVRAS-CHAVE:Visitantes florais, inseticida botânico, inseticida tradicional.  

 

The influence of the use of alternative insecticides on the pollination Croton  

heliotropiifolius 

 
ABSTRACT: Studies show the reduction on a global scale of populations of pollinator animals,especially 

insects. Of the factors that lead to a reduction in the number of pollinator populations, the use of insecticides 

stands out. The objective of the study was to evaluate the influence of botanical and observed in focal 

individuals. For the evaluation of the influence of 30 individuals of Crotonheliotropiifolius were tagged and 

divided into three áreas submitted to three different treatments: T1- control area (without insecticides), T2- area 

with insecticide botanical, T3- area with industrial insecticide. Our results reinforce the effect of reducing the 

frequency and richness of pollinators through the use of botanical and industrial insecticides, respectively. 

Observed in the use of the industrial insecticide in Croton heliotropiifolius. The action of the natural insecticide 

proved to be negative for Apis mellifera, and less damaging to floral visitors, considering the richness of species, 

when compared to the action of the industrial insecticide. 

 

KEYWORDS: Floral visitors, botanical insecticide, traditional insecticide. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Estudos mostram a redução em escala global das populações de animais polinizadores, sobretudo insetos 

(KEVAN E VIANA, 2003; AGUILAR et al. 2006, POTTS et al. 2010). Diversos fatores são atribuídos a este 

fato, como alterações e perda de habitats, mudanças no clima, ocorrência de espécies invasoras competidoras, 

doenças e uso de defensivos agrícolas danosos (KEVAN, 1999, POTTS et al. 2010). 

O serviço de polinização é considerado um dos principais processos naturais ocorrentes no ecossistema 

do planeta, onde cerca de 90% das espécies de plantas que apresentam flores utiliza-se de algum agente 

mailto:ronaldolima1997@gmail.com
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polinizador (OLLERTON et al., 2011), promovendo a manutenção de grande parte da vida vegetal, mantendo o 

equilíbrio de habitat natural (CALLE et al., 2010) e agrícola (KLEIN et al., 2007). As abelhas são consideradas 

os principais agentes polinizadores, as moscas representam 19%, os morcegos 6,5%, as vespas 5%, os besouros 

5%, os pássaros 4% e as borboletas e mariposas 4% (FAO, 2004). Possibilitando tanto a manutenção da 

variabilidade genética entre as espécies vegetais como também a produção e a qualidade de diversos cultivos 

agrícolas. Por proporcionarem esses efeitos positivos, a presença de polinizadores é cada vez mais requisitada 

nos principais cultivos agrícolas mundiais (OLIVEIRA, 2016). 

Contudo, a polinização de culturas agrícolas é considerada um serviço ecossistêmico ameaçado, onde 

estudos mostram um declínio nas populações de abelhas e outros grupos de polinizadores tanto em áreas 

agrícolas quanto em áreas naturais, trazendo prejuízos econômicos e principalmente ecológicos (POTTS et al., 

2010; SOARES, 2012). 

 Dos fatores que levam a redução do número de populações de polinizadores, a utilização de inseticidas 

apresenta grande destaque negativo (KEVAN, 1999), onde a notável redução da população das espécies de 

polinizadores seria um efeito direto do aumento do uso de pesticidas em agriculturas. Os inseticidas afetam 

negativamente o comportamento dos visitantes florais, causando influência na transmissão do impulso nervoso, 

no crescimento e desenvolvimento corporal e na respiração celular, causando danos irreversíveis a estes animais. 

Cultivos orgânicos, nos quais inseticidas alternativos (inseticidas botânicos) e teoricamente menos danosos aos 

visitantes florais têm sido incentivados de maneira geral, por serem entendidos como formas sustentáveis de 

produção (MOREIRAet al. 2005). No entanto, prejuízos aos polinizadores já foram observados mesmo com a 

utilização de inseticidas ditos alternativos, como extratos de alho, óleos de andiroba, nim, citronela e eucalipto 

(XAVIER, 2009).  

Embora existam alguns estudos que avaliem a influência da aplicação indiscriminada de inseticidas 

tradicionais na interação inseto-planta e conseqüentemente qualidade do fruto produzido, ainda existem 

lacunasprincipalmente se comparar com a influência de inseticidas alternativos.Neste cenário tornasse assim 

necessário avaliar ainfluencia dos diferentes meios de combate a pragas, na interação inseto-planta. 

Este trabalho teve como objetivo geral avaliar a existência de diferentes influências na interação inseto-

planta em Croton heliotropiifolius submetidos a aplicações de inseticidas tradicionais e alternativas. Mais 

especificamente procurou-se avaliar o comportamento e a frequência dos visitantes florais na espécie Croton 

heliotropiifolius sob cada teste. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Local do estudo 
O estudo de campo foi desenvolvido no Município de Palmeira dos Índios – AL, entre os meses de abril e 

maiode 2018, numa área de transição entre Mata Atlântica e Caatinga, com clima do tipo semiárido (BSsh’) com 

chuvas de inverno (KOOPEN, 1948; JACOMINE et al.,1975), mais especificamente em uma área antropizada 

de vegetação herbácea e arbustiva, localizada às margens da rodovia AL 115 e adjacente a Universidade 

Estadual de Alagoas. 

 

Espécie estudada  
Croton heliotropiifolius e uma espécie endêmica do Nordeste Brasileiro, popularmente conhecida como 

“velame”, pertencente à família dasEuphorbiaceae (ANGÉLICO, 2011). É encontrada, freqüentemente, em 

vegetação de Caatinga, embora também ocorra em brejos de altitude, restingas e cerrados. Ela e comumente 

utilizada como um importante diurético na medicina popular para dor de estômago, mal-estar gástrico, vômitos, 

diarréia e para atenuar a febre (RANDAU et al., 2001).  

 

Inseticidas utilizados  
A dose utilizada do defensivo industrial, lannate, foi conforme indicada na bula (100 ml para 100 litros de 

água). O inseticida botânico de calda de pimenta do reino foi produzido adicionando-se 60g de pimenta do reino 

à 1L de álcool 70%, após sete dias adiciono-se 50 g de sabão de coco diluído em 1 litro de água fervente. Para a 

aplicação do inseticida antes era feita a diluição de 100 ml de calda em 2L de água. 

 

Delineamento amostral – Para avaliação das diferentes influências três áreas receberam tratamentos 

diferenciados, quanto à aplicação dos inseticidas: 

T1 (controle): Não foi realizada nenhuma aplicação de qualquer tipo de inseticida (área 1); 

T2: Foi realizada a aplicação de inseticida botânico, ao final da tarde, duas vezes por semana (área 2); 

T3: Foi realizada a aplicação do inseticida industrial, ao final da tarde, uma vez a cada 15 dias(área 3) -

conforme o indicado no produto. 
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Em todas as áreas foram etiquetados 10 indivíduos de Croton heliotropiifolius, totalizando 30indivíduos. 

Os indivíduos foram marcados com a letra A, sendo empregada a numeração A1 à A10 na primeira área, A11 à 

A20 na área 2 e A21 à A30 na última área. Ademais, em todas efetuou-se o etiquetamento de 3 ramos por 

indivíduo. 

 

Frequência e comportamento dos visitantes florais 
Para estas avaliações foram registradas em nota as observações a olho nu sucedidas durante as visitas ao 

campo em todo período de floração. As observações iniciaram-se no primeiro dia após a aplicação dos 

inseticidas, às 8:00 horas com termino às 11:00 horas, ocorrendo simultaneamente nas três áreas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No T1 (controle), foram observadas 31 espécies (12 borboletas, sete moscas, quatro abelhas, quatro 

vespas e três besouros) visitando as flores de Croton heliotropiifolius. Dentre estas, Apis mellifera foi a mais 

frequente com 270 visitas, sendo este número semelhante ao de visitas das demais espécies somadas (291). O 

número elevado de espécies e de visitas observados, deve-se a não utilização de inseticidas nesta área, não 

ocorrendo desta forma, o possível afastamento dos animais polinizadores. Outros estudos relatam a fragilidade 

dos polinizadores, principalmente insetos, ao uso de inseticidas (KEVAN, 1999; MALASPINA & SILVA-

ZACARIN 2006), sendo esta fragilidade o motivo da redução do número de espécies e visitas ocorrentes. 

Em T2, o número de espécies visitantes (28; 15 borboletas, seis besouros, três moscas, duas abelhas e 

uma vespa) foi semelhante ao observado em T1. Contudo, a frequência de visitas mostrou redução significativa 

(105). Neste tratamento, a espécie mais frequente foia borboleta sp5 com 24 visitas. Neste tratamento, diferindo 

do controle, Apis mellifera mostrou-se pouco representativa com apenas uma visita por todo o período de 

observação. O número semelhante de espécies visitantes, quando comparado ao T1 (controle) corrobora com o 

entendimento da menor influência dos inseticidas botânicos nos visitantes florais (MOREIRAet al. 2005; 

XAVIER, 2009). A redução do número de visitas total, parece ter relação com a menor atividade de Apis 

mellifera neste tratamento. Aparentemente, o inseticida botânico utilizado neste estudo, apresenta algum efeito 

negativo nesta espécie. Até onde sabemos, não existem relatos de efeitos específicos de inseticidas botânicos em 

animais visitantes.  

No tratamento T3, foi observado o menor número de visitantes (22; oito borboletas, sete moscas, quatro 

abelhas e duas vespas) entre os tratamentos, o que demonstra o efeito dos inseticidas industriais sobre os 

visitantes. Este resultado já foi observado em outros estudos, os quais relataram a redução da riqueza de 

polinizadores após a aplicação de inseticidas industriais em cultivos (KEVAN, 1999, POTTS et al. 2010).No 

entanto, o número de visitas (572) foi semelhante ao observado em T1 (561). Apis mellifera, assim como em T1, 

foi o visitante mais frequente com 476 visitas ao longo do período de estudo, representando cerca de 83% do 

número total de visitas.De alguma forma, este inseticida não afeta o comportamento de forrageio da abelha Apis 

mellifera, possibilitando o grande número de visitas normalmente realizadas por esta espécie.  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Nossos resultados reforçam o efeito redutor na frequência e riqueza de polinizadores através do uso de 

inseticidas botânicos e industriais, respectivamente, sendo o maior efeito observado na utilização do inseticida 

industrial em Croton heliotropiifolius. A ação do inseticida natural mostrou-se negativa para Apis mellifera, e 

menos danoso aos visitantes florais, considerando a riqueza de espécies, quando comparada a ação do inseticida 

industrial. 
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uma revisão sistemática da literatura 

Eduarda Mendes de Almeida(1); Bárbara Shauanda Nunes Barbosa(2); Scarllet Bruna 

Lima Soares(2); Jessé Marques da Silva(3); Manuela Moraes de Melo(2). 
 

(1) Mestranda; Centro Universitário Cesmac; Maceió, Alagoas; duda_mendes@hotmail.com; (2) Graduandas; 

Centro Universitário Cesmac (3) Doutor; Centro Universitário Cesmac. 

RESUMO: Uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) de boa qualidade segue procedimentos 

homogêneos e etapas sequenciais de forma focada em uma questão bem definida, de modo abrangente e não 

tendencioso. A questão deste trabalho é sobre o grande consumo de agrotóxicos no Brasil, resultando em 

impactos ambientais e para a saúde. O objetivo, então, foi analisar a importância desta temática para as pesquisas 

acadêmicas, através de uma RBS. Esta revisão foi realizada no dia 24 de agosto de 2018, utilizando as bases de 

dados on-line PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Portal de Periódicos Capes; as palavras-chave em 

inglês: Pesticide, Health e Environment; e o operador booleano (AND). Em cada base de dados foi possível 

selecionar um aspecto relevante, porém disponível na respectiva base de dados. E para melhor organização e 

compreensão, foram produzidos gráficos circulares de acordo com os resultados obtidos. No Portal de Periódicos 

Capes foi possível filtrar um número menor de publicações, selecionando somente artigos e publicações recentes 

(últimos 5 anos); já a base de dados PubMed, permitiu selecionar publicações recentes, documentos completos 

disponíveis, somente em humanos e associar os itens; a base de dados BVS possibilitou filtrar um número maior 

de publicações, como a nacionalidade dos documentos, os completos, os recentes, artigos, artigos completos e 

publicações em humanos. Concluindo que, apesar de existirem poucos estudos inerentes ao tema aqui no Brasil, 

esta revisão oferece um humilde suporte teórico e empírico, podendo abrir novos rumos para os desafios quanto 

ao uso destas substâncias.  

 

PALAVRAS CHAVE: Agrotóxicos, Saúde, Revisão bibliográfica sistemática. 

 

Assessment of the action of phytosanitary substances on man and the 

environment: a systematic review of the literature 

ABSTRACT: A good quality systemic bibliographic review (RBS) follows homogeneous steps and 

sequential steps in a focused, well-defined, non-biased fashion. The question of this work is about the great 

consumption of agrochemicals in Brazil, resulting in environmental and health impacts. The objective, then, was 

to analyze the importance of this theme for academic research, through an RBS. This review was performed on 

August 24, 2018, using the online databases PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) [Virtual Health 

Library] and Portal de Peridicos Capes [Periodical Portal CAPES]; the key words in English: Pesticide, Health 

and Environment; and the Boolean operator (AND). In each database it was possible to select a relevant but 

available aspect in the respective database. And for better organization and understanding, pie charts were 

produced according to the results obtained. In the Portal de Periodicos Capes it was possible to filter a smaller 

number of publications, selecting only articles and recent publications (last 5 years); already the PubMed 

database, allowed to select recent publications, complete documents available, only in humans and associate the 

items; the BVS database has made it possible to filter a larger number of publications, such as the nationality of 

the documents, the complete ones, the recent ones, articles, complete articles and publications in humans. 
Concluding that, although there are few studies that are inherent to the theme here in Brazil, this review offers a 

humble theoretical and empirical support, and can open new paths to the challenges regarding the use of these 

substances. 

 

KEYWORDS: Pesticide, Health, Systematic overview. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) é uma forma de pesquisa focada em uma questão bem 

definida, com métodos explícitos e sistemáticos, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar criticamente 
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as evidências relevantes utilizando como fonte de dados a literatura disponível (CASTRO, 2001; SAMPAIO; 

MANCINI, 2007; GALVÃO; PEREIRA, 2014). 

Ela deve seguir procedimentos homogêneos que requer uma série de etapas sequenciais, como a 

elaboração da pergunta de pesquisa; busca na literatura; seleção dos artigos; extração dos dados; avaliação da 

qualidade metodológica; síntese dos dados (metanálise); avaliação da qualidade das evidências; e redação e 

publicação dos resultados (GALVÃO; PEREIRA, 2014). Castro (2001), concorda no que diz respeito à 

utilização de toda uma estruturação para evitar viés (tendenciosidade) em cada uma de suas partes, porém, 

acredita que a metanálise pode ou não ser utilizada na análise e na síntese dos resultados dos estudos incluídos. 

Assim, revisões sistemáticas de boa qualidade devem ser abrangentes e não tendenciosas na sua 

preparação, para serem consideradas o melhor nível de evidência para tomadas de decisão, ou seja, devem seguir 

um método científico explícito, apresentar resultado novo e divulgar os critérios adotados de modo que outros 

pesquisadores possam repetir o procedimento (MEERPOHL et al., 2012; GALVÃO; PEREIRA, 2014). 

Diferentemente das revisões narrativas e integrativas, as RBS são amplas e trazem informações gerais 

sobre um tema em questão, como também utilizam diferentes delineamentos na mesma investigação, além de 

expressarem a opinião do próprio autor (GALVÃO; PEREIRA, 2014). 

O Brasil se destaca no cenário mundial como um grande consumidor de agrotóxicos, pois além de 

apresentar um modelo de produção agrícola hegemônico que demanda o uso de grandes volumes de agrotóxicos 

e fertilizantes químicos para viabilizar o plantio de monoculturas em grandes latifúndios, ainda utiliza métodos 

de aplicação que aumentam a dispersão, gerando impactos ambientais e para a saúde que nem sempre são 

contabilizados (FRIEDRICH et al., 2018). 

O objetivo deste estudo é analisar os atributos sobre uma Revisão Bibliográfica Sistemática a respeito da 

ação de substâncias fitossanitárias no homem e no ambiente, de forma a compreender a importância desta 

temática para as pesquisas acadêmicas, fornecendo ao leitor fontes de informação adicionais para 

aprofundamento futuro no assunto. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A revisão sistemática da literatura foi realizada no dia vinte e quatro (24) de agosto de 2018 a partir das 

bases de dados on-line PubMed (US National Library of Medicine/National Institutes of Health), BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde – Brasil) e Portal de Periódicos Capes. Foram utilizadas as seguintes palavras-

chave em inglês: Pesticide, Health e Environment; e empregado também o operador booleano (AND); e 

verificado a incidência de artigos publicados nos últimos cinco anos. 

Como critérios para inclusão das referências da base de dados do Portal Periódicos Capes, utilizou-se 

somente artigos incluídos no acesso livre. Para o PubMed, aplicou-se textos completos disponíveis e textos 

completos disponíveis em humanos. Para o BVS foi possível selecionar itens como textos completos disponíveis, 

artigos, artigos completos disponíveis; base de dados internacionais, base de dados nacionais e base de dados 

especializados; somente em humanos; e por regiões (América do Norte, América Central, América do Sul, 

Europa, Ásia, África, Oceania) e países como o Brasil. 

Para melhor organização e compreensão dos dados, foram produzidos gráficos circulares de acordo com 

os resultados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Serão expostos resultados encontrados na consulta realizada com os descritos anteriormente citados, 

acerca de “Pesticide AND Health AND Environment”. 

Na Figura 1 estão expressas as publicações da base de dados Portal de Periódicos Capes, que possibilitou 

identificar um total de 48288 artigos sobre o tema. Mediante busca avançada foi possível filtar um número 

menor de publicações, incluindo documentos publicados nos últimos cinco anos, totalizando 20586 e 19341 

artigos neste período.  
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Figura 1: Publicações da base de dados Portal de Periódicos Capes. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

A base de dados PubMed, por sua vez, permitiu selecionar publicações dos últimos cinco anos (2275), 

documentos completos disponíveis (1519), associá-los, fornecendo um total de 678 e ainda agregar com 

publicações somente em humanos, limitando em 367 (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Publicações da base de dados PubMed. Fonte: Arquivo 

pessoal, 2018. 

 

A base de dados BVS possibilitou o contato com documentos da literatura internacional (1326), 

especializada (50) e nacional, com um total de 8 publicações sobre o tema, gerando um percentual aproximado 

de 0% (Figura 3); documentos completos disponíveis (702), artigos (1280), artigos completos disponíveis (685) 

e ainda publicações somente em humanos (747) e nos últimos cinco anos (397) (Figura 4). 
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Figura 3: Publicações da base de dados BVS da literatura nacional, 

internacional e especializada. Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

 

 
Figura 4: Publicações da base de dados BVS, sobre documentos 

completos disponíveis acerca do tema, artigos, artigos completos 

disponíveis, somente em humanos e nos últimos cinco anos. Fonte: 

Arquivo pessoal, 2018. 

 

Ainda na BVS, foi possível quantificar os artigos por regiões, América do Norte, América Central, 

América do Sul, Europa, Ásia, África, Oceania e por países, como o Brasil. Destacou-se com maior incidência 

de publicações a América do Norte, com 221 artigos, seguidos da Europa, com 122; Ásia, com 119; América do 

Sul, com 92; África, com 40; América Central com 35; e Oceania, com 10. Como critério particular, optou-se 

por selecionar somente o Brasil, com 57 publicações (Figura 5), mas ressalta-se a disponibilização de outros 

países pela base de dados. 
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Figura 5: Publicações da base de dados BVS, por regiões e no Brasil. Fonte: Arquivo pessoal, 

2018. 

 

CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que apesar do Brasil se destacar no cenário mundial como um grande consumidor de 

agrotóxicos, ainda existem poucos estudos inerentes ao tema. Além disso, foi possível observar que o período de 

publicação é um item possível de selecionar independente da bases de dados, mas que o Portal de Periódicos 

Capes demonstra uma escassez de categorias que possibilitem filtrar a temática, quando comparado aos demais, 

sendo a BVS o mais satisfatório neste aspecto, para este conteúdo. 

Assim, fica a convicção de que esta revisão oferece um humilde suporte teórico e empírico acerca da ação 

de agrotóxicos no homem e no ambiente, podendo abrir novos rumos para os desafios quanto ao uso destas 

substâncias. 
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RESUMO: Plantas com flores de quilha possuem pétalas que envolvem os apêndices reprodutivos, 

protegendo os grãos de pólen destinados à reprodução e oferecem néctar como recurso. Essas flores representam 

a síndrome de melitofilia, pois restringem a polinização a determinados grupos de abelhas com a finalidade de 

aumentar o fitness reprodutivo. Analisou-se neste estudo a eficiência reprodutiva, considerando deposição 

polínica, viabilidade, razão pólen óvulo (P/O), semente/ óvulo (S/O) e grãos coespecíficos /óvulo (GCO/O) de 

Crotalaria stipularia, espécie zigormorfa e com quilha bilabiada. As coletas ocorreram em fragmento de 

Floresta Atlântica, localizado no município do Paulista, Pernambuco. A espécie apresentou maior deposição 

polínica de grãos coespecíficos 3044, bem como razão P/O 411, S/O 0,99 e GCO/O 86,9. Com base nos 

resultados deste estudo, a espécie foi considerada xenógama facultativa e eficiente reprodutivamente. É 

reconhecida a necessidade de estudos que verifiquem a frequência dos polinizadores e produção de sementes por 

diferentes síndromes de polinização, porém este trabalho contribui satisfatoriamente para a compreensão de 

características reprodutivas desta espécie bem como a interação destas com os polinizadores. 

 PALAVRAS-CHAVE: Heteranteria, Quilha, Polinização. 

Evaluation of the reproductive efficiency of Crotalaria Stipularia (Desv.) in 

a fragment of Atlantic Forest, Pernambuco, Brazil 

ABSTRACT: Plants with keel flowers have petals that involve reproductive appendages, protecting pollen 

grains intended for reproduction and offering nectar as a resource. These flowers represent melitofily syndrome, 

as they restrict pollination to certain groups of bees for the purpose of increasing reproductive fitness. In this 

study, the reproductive efficiency was analyzed, considering pollen deposition, viability, reason ovule pollen 

(P/O), seed/ovule (S/O) and cospecific grains/ovule (GCO/O) of Crotalaria Stipularia, species zygormorph and 

with keel bilabiate. The collections took place in the Atlantic Forest fragment, located in the county of Paulista, 

Pernambuco. The species presented greater deposition pollen of cospecific grains 3044, as well as reason P/O 

411, S/O 0.99 and GCO/O 86.9. Based on the results of this study, the species was considered facultatively 

xenogamous and efficient reproductive. It is recognized the need for studies that check the frequency of 

pollinators and seed production by different pollination syndromes, but this work contributes satisfactorily to the 

understanding of reproductive characteristics of this species as well as the interaction of these with pollinators.  

KEYWORDS: Heteranthery, Kell, Pollination. 

INTRODUÇÃO 

  

            Os aspectos coevolutivos entre as flores e seus polinizadores se expressam através de inúmeras 

adaptações que otimizam a oferta de recursos e contribuem para uma maior eficiência reprodutiva das plantas 

(EVERT e EICHHORN, 2014). Tais características são fixadas por seleção natural, e quando somadas, podem 
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estabelecer grupos funcionais ou síndromes de polinização, que consistem em atributos morfológicos, 

fisiológicos e anatômicos particulares a um conjunto de espécies vegetais, aos quais selecionam seus 

polinizadores a fim de aumentar seu fitness reprodutivo (RECH et al., 2014). 

No entanto, há controvérsias em relação ao fitness reprodutivo, já que sistemas especializados tendem a 

restringir a polinização a determinado grupo de polinizadores, enquanto que flores com características 

generalistas apresentam acesso livre (RECH et al., 2014). Assim, em locais onde algumas espécies de 

polinizadores tendem a reduzir a frequência de visita por motivos fisiológicos ou ambientais, flores generalistas 

tendem a se sobressair reprodutivamente em detrimento das especialistas (RECH et al., 2014). Por outro lado, já 

que o pólen destinado à reprodução é o mesmo que as abelhas se alimentam, a elevada frequência de visitantes 

não específicos pode provocar uma “perda” de grãos de pólen significativa, que inclui perda da energia química 

para a produção deste valioso recurso (RECH et al., 2014). Uma adaptação que cumpre o papel de reduzir o 

“dilema do pólen” mencionado anteriormente, é a formação de estruturas que inibem a perda de pólen quando 

este não é o recurso oferecido aos visitantes, assim, têm-se as flores com quilha, pertencentes, em maioria, à 

família Fabaceae (subfamília Papilionoideae) (WESTERKAMP, 1997). 

A quilha é constituída por duas pétalas que envolvem o gineceu e o androceu, e por isso restringe a 

polinização a abelhas que conseguem pressionar as asas contra a quilha, inserir a cabeça no estandarte e alcançar 

o néctar, promovendo assim a deflexão das estruturas reprodutivas da flor, que entram em contato com o corpo 

do animal (WESTERKAMP, 1997, 2004; ALEMÁN et al., 2013; RECH et al., 2014, MEIRELES et al., 2015). 

A quilha pode ser bilabiada ou labiada (invertida), sendo que a bilabiada permite a deposição nortotríbica, 

enquanto que a labiada promove a deposição esternotríbica  no corpo do visitante (AMARAL NETO, 2011; 

MÜLLER,1996; WESTERKAMP, 2007). As duas morfologias de quilhas são vantajosas para reprodução das 

plantas, visto que promovem a deposição de grãos de pólen em partes específicas do visitante, que 

posteriormente entrará em contato com o estigma de outras flores durante as visitas (MÜLLER, 1996; 

WESTERKAMP, 2007). Além disso, as partes de deposição dos grãos de pólen geralmente são de difícil acesso 

ao visitante, impedindo assim o uso dos grãos de pólen para a alimentação (MÜLLER,1996; WESTERKAMP e 

CLASSEN-BOCKHOFF, 2007). 

Há ainda dois tipos de mecanismos relacionados à liberação de pólen em flores com quilha: explosivo e 

valvular. No primeiro, após uma visita, as estruturas sexuais são liberadas explosivamente da quilha, enquanto 

no segundo, os verticilos reprodutivos retornam totalmente a posição original, para dentro da quilha 

(WESTERKAMP, 1997). Oliveira e Sigrist (2008) relataram um tipo intermediário para Dipteryx alata, em que 

os estames e o carpelo permanecem parcialmente expostos fora desta estrutura, assim, a carga polínica não é 

liberada durante uma única visita, possibilitando retirada gradual do pólen em visitas subsequentes. 

Dentre as plantas com quilha da família Faboideaea Crotalaria stipularia é comum em climas quentes e 

temperados, apresenta flores de cor amarela, zigomorfas com cinco pétalas e anteras com dimorfismo, possui 

importância econômica por ser utilizada em locais de forrageio para gado (RUÍZ et. al., 2009 apud 

LAWRENCE, 1951; RUÍZ et. al., 2009; LE ROUX e VAN WYK, 2012). 

O fitness reprodutivo tanto de plantas com flores especialistas quanto generalistas em nível de 

comunidade  pode ser prejudicado pela deposição de pólen inapropriado ou insuficiente no estigma, o que 

consequentemente causa redução na eficiência reprodutiva da planta (FREITAS et al., 2010). Esta deposição 

polínica inapropriada está relacionada com a fragmentação de habitats e perturbações ambientais provocadas 

também pela introdução de espécies exóticas ou redução dos polinizadores(CAMPBELL, 2008; FREITAS et al,. 

2010). Diante disto objetivou-se avaliar a eficiência reprodutiva de Crotalaria Stipularia (Desv.) em um 

fragmento de Floresta Atlântica e através de dados reprodutivos da espécie, contribuir com informações acerca 

da eficiência dos serviços de polinização. 

  

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

  

         Área de estudo: 

  

O estudo foi realizado no período de julho de 2015 a outubro de 2016 na Estação Ecológica de Caetés 

(ESEC), um fragmento de Floresta Atlântica, localizado na cidade do Paulista, Pernambuco (7º56’30’’S e 

34º56’30’’O). A área consiste em 170 hectares de proteção ambiental administrado pela Agência Estadual de 
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Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), com áreas urbanas no entorno e  atualmente vem sendo utilizada 

como campo para pesquisas de cunho acadêmico e na conscientização ambiental da comunidade (BEZERRA et 

al., 2008). A vegetação é classificada como floresta ombrófila de terras baixas, e apesar de ser 

predominantemente florestal, há contraste entre áreas preservadas e perturbadas (PESSOA et al., 2009). O clima 

é tropical, com temperatura média de 25º C, período chuvoso entre março e agosto, estação seca entre setembro e 

fevereiro e precipitação anual de 2000 mm (PESSOA et al., 2009). 

Biologia floral: 

Dados morfométricos de tamanho da corola foram tomados no campo em 10 flores, com auxílio de 

paquímetro digital, sendo também avaliados os atributos cor, recurso e período de antese através de observação 

direta. 

Para analisar a razão pólen/óvulo, foram utilizados botões florais em pré-antese (n=10) fixados em 

álcool 70% (CRUDEN, 1977), que foram analisados no Laboratório de Ecologia Reprodutiva de Angiospermas 

(LERA/UFRPE) através da contagem direta em microscopia óptica (registro polínico) e estereomicroscópio (nº 

de óvulos). Para quantificar os grãos de pólen foram utilizadas duas anteras por botão, sendo antera globosa e 

filamentosa imersas em ácido lático glicerinado e carmim acético (1:1). Procedida à retirada do material polínico 

sobre lâmina, os grãos foram contados em microscopia óptica em sua totalidade e multiplicados pelo número de 

anteras, a fim de obter sua produção/flor, sendo analisada ainda a ocorrência de deposição polínica secundária 

nas espécies através de análise em microscopia óptica dos botões em pré-antese fixados em ácido lático 

glicerinado (3:1) (DAFNI et al.,2005). 

A viabilidade polínica foi verificada através da reação dos grãos de pólen das anteras dos botões 

coletados com carmim acético (DAFNI et al., 2005), onde os grãos de pólen que coraram foram considerados 

viáveis e os que não coraram, inviáveis. 

 Deposição polínica: 

Para análise da deposição polínica, 30 flores/espécie de duas populações de C. stipularia foram 

coletadas ao final da antese, a fim de assegurar acessibilidade da flor aos visitantes o máximo de tempo. Estas 

foram acondicionadas separadamente em placas de Petri a fim de evitar perda de pólen ou contato entre os 

estigmas. Os grãos foram contados sob microscópio óptico, sendo também classificados como coespecíficos ou 

interespecíficos, comparando a morfologia dos grãos de pólen encontrados no estigma com os grãos das anteras 

da própria espécie. 

Assim, consideraram-se os grãos de pólen depositados com a mesma morfologia dos grãos das anteras 

da espécie como coespecíficos (GCO), pertencentes à espécie, enquanto que os grãos de deposição com 

divergência na morfologia em relação aos grãos da antera foram considerados interespecíficos (GIN), não 

pertencentes à espécie. 

 

Eficiência reprodutiva: 

Trinta frutos maduros foram coletados aleatoriamente, sendo registrado o número de sementes 

formado/fruto/espécie para complementar a análise de eficiência reprodutiva. A eficiência reprodutiva das 

espécies foi avaliada consistindo no produto da Deposição Polínica, Viabilidade,  Razão semente/óvulo (S/O),  

Razão pólen/óvulo (P/O) e Razão grãos coespecíficos/óvulo (GCO/O)  (CRUDEN, 1977). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  As flores de C. stipularia apresentaram tamanho pequeno com média de 0,85 cm  de diâmetro com 

desvio padrão de (+0,55), coloração conspícua, guias de néctar na pétala estandarte e antese diurna. De acordo 

com Rench et al. (2014), o néctar é uma importante estratégia reprodutiva porque desvia a atenção das abelhas 

dos grãos de pólen, por isso a planta garante maior quantidade de grãos de pólen para a reprodução, ao invés do 
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uso para alimentação do polinizador, caso de C. stipularia, pois apresenta pólen e néctar como recurso 

(WESTERKAMP, 2000). 

C. stipularia também apresentou heteranteria, sendo cinco anteras de morfologia longitudinal e cinco 

globosas. A produção polínica nessa espécie variou de acordo com o tipo de antera, em que a soma das anteras 

globosas variou de 1.705 a 8.075/flor e o conjunto das anteras longitudinais com registros de 55 grãos/flor até 

22.965. A heteranteria em plantas do gênero Crotalaria é mencionada por Amaral Neto (2011) e Garcia et al. 

(2013), e além disso, Rench et al. (2014) e Ferreira e Araújo (2016), defendem que a heteranteria é uma 

adaptação das plantas para garantir a reprodução, economizando o máximo de recurso, já que assegura a 

deposição de grãos de pólen destinados a reprodução em partes do corpo de difícil acesso às abelhas que entram 

em contato com o estigma das flores visitadas. 

Assim, a variação do número de grãos de pólen por morfotipo de antera permite uma economia de grãos 

destinados à reprodução sexuada. A espécie apresentou viabilidade polínica de 100% para os dois tipos de 

anteras, corroborando com Etcheverry (2000) que afirma em estudo que as anteras longas desta espécie 

produzem mais de 80% do pólen total. 

            Ainda foi observada ausência de adesivo polínico no estigma, tricomas no estilete e ovário, bem como 

não foi verificado apresentação secundária de pólen através de observação dos botões em pré-antese em 

microscopia óptica embora Fleming e Etcheverry (2017) contataram apresentação secundária nesta espécie . 

Embora Etcheverry (2000) menciona um anel de tricomas no estigma desta espécie que impede o contato do 

estigma com a massa de grãos de pólen que é empurrada para porção apical da quilha por estames antipetalosos 

no segundo dia de abertura da flor. 

As flores analisadas somaram 3.044 GCO e 1.037 GIN depositados na superfície do estigma, Razão P/O 

de 411, Razão S/O de 0,993 e Razão GCO/O de 86.9. Etcheverry et al.(2011) correlacionaram o mecanismo de 

polinização à razão P/O, afirmando que flores com mecanismo de polinização valvular  que oferecem  pólen e 

néctar como recurso, caso de C. stipularia, apresentam razão P/O superior a flores com mecanismo em escova 

que oferecem apenas néctar como recompensa, o que explica o alto índice de razão P/O em C. stipularia, além 

disso, a viabilidade polínica é alta, como constatada por Brito et al. (2010) em estudo com o mesmo gênero. 

Etcheverry et al. (2011), analisando espécies Papilionoideae na Argentina, também encontraram correlações da 

razão P/O com parâmetros reprodutivos, assim como os resultados deste estudo, a classificação a enquadra como 

xenógama facultativa. Apesar de alguns autores (JUTZI e NÖSBERGER, 1984; FRANCO, 1995; ALEMÁN et 

al., 2013) mencionarem que espécies colonizadoras tendem a permitir mecanismos facilitadores para reprodução, 

como autogamia, Etcheverry (2000) sugere com base na relação P/O que C. stipularia é facultativamente 

xenogâmica. 

Apesar da mistura polínica (GCO e GIN) presente na maioria das flores analisadas, a deposição polínica 

coespecífica e a produção de sementes (Razão S/O) demonstraram que a espécie está eficiente reprodutivamente. 

No entanto, Barreto e Freitas (2007) relatam que grãos de pólen pertencentes a outras espécies podem obstruir a 

superfície estigmática dificultando assim a reprodução do vegetal. E este fator limitante se acentua em áreas 

fragmentadas em virtude da escassez de polinizadores (MITCHELL et al., 2009).  

CONCLUSÃO 

  

Considerando os dados das razões S/O, P/O e GCO/O juntamente com a viabilidade polínica, concluiu-

se que a espécies analisada é eficiente reprodutivamente. Alguns estudos com espécies da mesma família 

também confirmam esta eficiência reprodutiva (AGUIAR et al., 2016; BIONDO e BATISTIN, 2001, BRITO et 

al., 2010, NOGUEIRA e ARRUDA, 2006),  enquanto que  Costa et al. (2014) e Guedes et al. (2009) relataram 

déficit reprodutivo em uma espécie desta família devido à baixa produção de frutos. 

No entanto, foi reconhecida a necessidade de estudos que analisem a frequência dos polinizadores e a 

formação de frutos em polinização direta e cruzada para complemento das informações que confirmem a 

eficiência reprodutiva das espécies estudadas, uma vez que as relações das plantas com seus polinizadores 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

280 

podem ser influenciadas pela estabilidade dos ecossistemas onde ocorrem. Estudos como este serve de 

instrumento avaliativo da qualidade dos serviços ecossistêmicos, contribuindo assim para a compreensão das 

interações entre flores e seus polinizadores. 
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RESUMO: A aula de campo é uma metodologia conhecida e muito utilizada como um dos elementos 

constitutivos da identidade docente pelos professores de Biologia como forma de consolidar a formação 

vivenciada em sua trajetória profissional a importância do contato com a natureza no processo de ensino 

aprendizagem da Educação Básica. Na aula teórica, o aluno recebe as informações do conteúdo por meio das 

explicações do professor, que constitui num corpo de argumentações de caráter crítico diferentemente de uma 

aula prática, pois ao ter o contato físico com o objeto de análise ele irá descobrir o sentido da atividade da aula 

de campo, o objetivo e qual o conhecimento que a aula lhe proporcionará. Com isso o presente trabalho teve o 

intuito de discutir a importância da aula de campo, como metodologia didática para facilitar a compreensão para 

o ensino Biologia, fora da sala de aula, com base em uma análise dos benefícios que a aula de campo 

proporciona. Para tanto, foram realizadas aulas de campo em diferentes ambientes, possibilitando relacionar a 

teoria vista em sala de aula com a prática, em campo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Natureza, Analise, Didática. 

 

Field class with teaching strategy beyond the university walls 
 

ABSTRACT: The field class is a well-known and widely used methodology as one of the constituent 

elements of the teaching identity by Biology teachers as a way of consolidating the lived experience in their 

professional trajectory the importance of the contact with nature in the teaching process of Basic Education. In 

the theoretical class, the student receives the information of the content through the explanations of the teacher, 

which constitutes a body of critical arguments differently from a practical class, because having the physical 

contact with the object of analysis will discover the meaning of the activity, the purpose and what knowledge the 

class will provide you. With this, the present work had the intention of discussing the importance of the field 

class as a didactic methodology to facilitate the understanding of Biology teaching, outside the classroom, based 

on an analysis of the benefits that the field class provides. For that, field lessons were given in different 

environments, making it possible to relate the theory seen in the classroom with the practice, in the field. 

 

KEYWORDS: Nature, Analyze, Didactics. 
 

INTRODUÇÃO 
  

A aula de campo é uma metodologia conhecida e muito utilizada como um dos elementos constitutivos da 

identidade docente pelos professores de Biologia como forma de consolidar a formação vivenciada em sua 

trajetória profissional a importância do contato com a natureza no processo de ensino aprendizagem da Educação 

Básica (AULADECAMPO, 2009). 

De acordo com Bartzik e Zander (2016), discuti o quanto à vivência e o contato com a natureza das 

atividades práticas são indispensáveis para a construção do pensamento científico e didático que envolve o 

ensino de Ciências/Biologia por meio de estímulos ocasionados pela experimentação. Na aula teórica, o aluno 

recebe as informações do conteúdo por meio das explicações do professor, que constitui num corpo de 

argumentações de caráter crítico diferentemente de uma aula prática, pois ao ter o contato físico com o objeto de 
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análise ele irá descobrir o sentido da atividade da aula de campo, o objetivo e qual o conhecimento que a aula lhe 

proporcionará. 

“A atuação pedagógica nesses espaços favorece um ensino participativo, devido à diversidade de 

situações ali presentes, a discussão de ideias é estimulada, haja vista que ultrapassam a formalidade dos 

currículos tradicionais” (TREVISAN; FORSBERG, 2014. p. 143). Assim, proporcionando o envolvimento 

direto com o aluno, visto a teoria ao prático exposto de forma que o ensino-aprendizagem favoreça a 

participação de corpo presente. 

O processo de ensino e aprendizagem é um procedimento muito complexo. Para que possa acontecer, 

deve haver uma sintonia somada a interesse e empenhos vindos de todo o corpo formador do espaço escolar.  

Nesse contexto, destaca-se a aula pratica como um importante recurso didático, facilitador de 

aprendizagem. De acordo com Lima e Assis (2005, p. 112), “o trabalho de campo se configura como um recurso 

para o aluno compreender o lugar e o mundo, articulando a teoria à prática, através da observação e da análise do 

espaço vivido e concebido”. 

Diante disso, esse trabalho visa discutir a importância da aula de campo, como metodologia didática para 

facilitar a compreensão para o ensino Biologia, fora da sala de aula, com base em uma análise dos benefícios que 

a aula de campo proporciona. Para tanto, foram realizadas aulas de campo em diferentes ambientes, 

possibilitando relacionar a teoria vista em sala de aula com a prática, em campo. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
1ª aula de campo – Serra da mangabeira 

Para essa aula, os alunos se deslocaram para a Serra da Mangabeira no lado nordeste do município de 

Arapiraca, distante cerca de 5 km do centro. A serra tem uma elevação de 74 m. Para a atividade avaliação da 

fauna edáfica na serapilheira, foram usados quatro piquetes de tamanho pequeno com 50 cm, para dividir o 

transecto. Após a separação do material do solo, foram colocados em quatro sacos plásticos – tam. 50 L e os 

insetos coletados em frascos com álcool a 70 %. Todo o material recolhido foi levado para o laboratório para a 

triagem e devida identificação. Os dados foram analisados e submetidos ao programa excel para a elaboração dos 

gráficos. 

 

2ª aula de campo – Área de cultivo agroecológico; povoado Bom Jardim  

 

Para essa aula, os alunos se deslocaram para o povoado Bom Jardim no lado leste do município de 

Arapiraca, distante cerca de 10 km do centro. Trata-se de uma área com agricultura familiar com 2,0 hectares. Os 

procedimentos nesta aula foi fazer um levantamento de espécies vegetais no cultivo agroecológico (hortaliças, 

plantas companheiras, daninhas ou infestantes, árvores utilizadas para a proteção do cultivo, etc.), animais para 

relacionar com o cultivo. Os dados encontrados serão submetidos ao programa Word para a elaboração de 

tabelas. 

 

3ª aula de campo – Trilha ecológica Perucaba vivo 

A área do lago da Perucaba se encontra no lado oeste de Arapiraca, com 5 km de distância do centro. 

Nessa aula houve a escolha na área na trilha de sua preferência e no momento que fosse adequado na caminhada, 

testar os seus sentidos nas orientações abaixo, construindo um gráfico, a partir da percepção dos sentidos (visão, 

olfato e tato), com o preenchimento dos escores qualitativos, preenchendo com um traço vertical para cada 

avaliação, pois o objetivo foi avaliar as sensações da fisiosonomia (cobertura vegetal) e do solo na percepção dos 

sentidos (visão, olfato e tato). Nessa atividade foi utilizada um quadro para registrar as sensações observadas na 

trilha com os participantes. 

 

Quadro 1. Itens a serem observados com os participantes da trilha no entorno do lago da Perucaba. 

Item a ser observado 
Avaliações a serem 

Ótimo Bom Regular Ruim 

1.Quanto à trilha ecológica (cenário).     

2.Quanto aos odores na trilha (recursos naturais).     

3.Quanto à visão (cenário dos recursos naturais – Ex.: 

água, ervas, arbustos, árvores). 
    

4.Quanto ao tempo (clima) – Tato e visão.     

5.Quanto à trilha (solo ao caminhar – tato)     
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

1. Serra da mangabeira  

 

       Para análise da fauna edáfica, foi delimitada uma área de 1m² (um metro quadrado), logo após dividido ao 

meio, no qual foram coletadas vinte de diferentes espécies de insetos pertencentes a três famílias (gráfico 1).  A 

família Formicidae apresentou em média 18 espécies, por área amostrada, enquanto que as famílias Grilidae e 

Pholcidae apresentaram apenas 1 espécie, sendo assim foi possível observar pouca diversidade de insetos e uma 

maior predominância da família Formicidae. A riqueza de espécies de formigas está correlacionada com a 

complexidade estrutural do ambiente. Pois, níveis mais elevados de perturbação resultam em uma diminuição na 

riqueza de espécies e em um aumento na abundância de formigas (VASCONCELOS, 1998).        

        As formigas constituem um dos grupos de insetos mais conhecidos e estudados (HÖLLDOBLER e 

WILSON, 1990), sendo consideradas como um dos principais componentes biológicos de ambientes 

estruturalmente complexos como as florestas (FITTKAU e KLINGE, 1973). São boas indicadoras do estado de 

conservação dos ecossistemas terrestres, por possuírem riqueza de espécies local e global altas, facilidades para 

serem amostradas padronizadamente, possibilidade de identificar as espécies, importância ecológica e respostas 

rápidas aos estresses ambientais, bem como pelo fato de terem sua diversidade relacionada com vários outros 

componentes bióticos (MAJER, 1983; BRANDÃO, 1999). 

 

 
 

Logo após a coleta dos insetos, foi feita a coleta da serrapilheira, onde as folhas foram colocadas para 

secar e pesadas para análise. Na 1° amostragem o seu peso total foi de 567g, 2° amostragem seu peso total foi de 

345g, 3° amostragem seu peso total foi de 645g, e já na 4° amostragem o peso total foi de 423°g. Além das 

folhagens foi possível observar outros materiais, como miscelânea, estruturas reprodutivas e galhos (Gráfico 2). 

 

 
 

2. Cultivo agroecológico 

 Em relação a uma aula de campo sobre área de cultivo agroecológico realizada no povoado Bom Jardim 

na cidade de Arapiraca-Al, especificamente na Chácara Santa Luzia, pertencente ao morador João Raimundo dos 

Santos, o qual o clima estava de 23°C, foi feito um levantamento e reconhecimento das espécies vegetais e 

Gráfico 2  

 

Gráfico 1 
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animais presentes nesta área, analisando a diversidade existente nesta área orgânica da região, como mostrado n 

quadro1 abaixo  

 

Quadro 1: Lista das espécies vegetais e animais encontradas em área orgânica, no povoado de Bom Jardim, 

Arapiraca-Al; 

 

Hortaliças 

Nome 

vulgar 

 

Nome cientifico 

 

Frutas 

Nome 

vulgar 

 

Nome cientifico 

 

Repelentes 

 

Animais 

Acelga Beta vulgaris subsp. 

vulgaris 

Abacate Persea 

americana 

Gliricidia Bode 

Agrião Nasturtium officinale Acerola  Malpighia 

emarginata 

Neen Boi 

Alho poró Allium ampeloprasum Amora Morus  Cavalo 

Alface Lactuca sativa Banana Musa  Cachorro 

Almeirão Cichorium intybus 

 

Cajá Spondias 

mombin 

 Galinha 

Beterraba Beta Caju Anacardium 

occidentale 

  

Brócolis  Brassica oleracea var. 

italica 

Coco Cocos nucifera   

Cebola Allium cepa Goiaba Psidium 

guajava 

  

Cebolinha  Allium schoenoprasum Graviola Annona 

muricata L. 

  

Cenoura Daucus carota Jaca Artocarpus 

heterophyllus 

  

Coentro Coriandrum sativum Juá Ziziphus 

joazeiro 

  

Couve Brassica oleracea Laranja Citrus  sinensis   

Couve-flor Brassica oleracea var. 

botrytis 

Limão Citrus limon   

Espinafre Spinacia oleracea Mamão Carica papaya   

Pepino Cucumis sativus Manga Mangifera 

indica 

  

Pimenta Piper nigrum Maracujá Passiflora 

edulis 

  

Quiabo Abelmoschus esculentus Pitanga Eugenia 

uniflora 

  

Repolho Brassica oleracea var. 

capitata 

Pitomba Talisia 

esculenta 

  

Rúcula Eruca vesicaria ssp. sativa Sapota Manilkara 

zapota 

  

Salsa Petroselinum crispum 

 

Sapoti Manilkara 

zapota 

  

Tomate Solanum lycopersicum Seriguela Spondias 

purpurea 

  

   Umbu Spondias 

tuberosa 

  

 

Diante do quadro exposto, pôde-se perceber a diversidade de espécies vegetais presente na área de 

estudo em cultivo orgânico. Dá-se ênfase na variedade de alguma das hortaliças presente como a Alface tendo 

variedade: Americano, Liso, Crespo, Roxo, Mimoso; Brócolis: Ramoso e cabeça; Tomate: Cereja, comum. 

Como também nas frutas, tendo variedade a Banana: Maçã, Prata, Pão, Pacova; Limão: Siciliano, Galego; 

Laranja: Lima e comum; Goiaba: Branca e vermelha; Manga: espada e manguito. Foram listadas, no entanto, 

plantas do tipo arbórea, arbustiva e herbácea, visto que a maioria das plantas listadas foi do hábito arbóreo.  

 Os animais listados usufruem das espécies vegetais listadas para alimentação, como também 

sombreamento. Servem também no trabalho, como o cavalo, e meio pessoal e econômico para os moradores, 

como a galinha, bode, boi, patos, com os ovos, leite e carne.  
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3. Trilha Ecológica 

 A aula de campo direcionada sobre as sensações da fisionomia e do solo na percepção dos sentidos 

(visão, olfato e tato) ocorreu na área entorno do Lago da Perucaba, situado na cidade de Arapiraca-Al, onde o 

clima estava quente. No qual cada um dos 6 componentes da equipe escolheram uma área da trilha de sua 

preferência e em um momento da caminhada testou os seus sentidos diante das orientações solicitadas (Quadro 1 

trilha ecológica) e a partir das percepções de seus sentidos preencheram os traços verticalmente. Após recolher o 

preenchimentos dos itens de cada componente, avaliou-se o índice quanto aos itens, como mostra o resultado no 

gráfico 1.  

 

Grafico1: Índice quanto aos itens avaliados e preenchidos pelos 6 componentes da equipe na trilha ecológica.  

 
 

 Com os resultados obtidos, percebeu-se que foi de grande relevância a trilha ecológica, reconhecendo a 

área entrono do Lago da Perucaba, encontrando uma diversidade vegetal muito rica, como também aguçou-se os 

sentidos para assim torna-se pessoas mais perceptíveis e sensíveis aos detalhes da natureza e do ambiente que se 

está, valorizando cada vez mais a fauna e flora presentes nesta área para a preservação e conservação. Dando 

ênfase que, enquanto estava-se próximo ao meio urbano sentia-se mais odor, enquanto que durante o percurso 

dentro da trilha, não se sentia odor, apenas o cheiro dos recursos naturais. Ou seja, a natureza é limpa, o humano 

deve saber preservar mais e aprender mais com ela. 

 

CONCLUSÃO  

 

      A riqueza e diversidade em ambos os lugares evidenciam que as aulas de campo foram eficientes para 

melhor aprendizagem do conteúdo dado em sala de aula.  

      A quantidade de espécimes analisadas foi satisfatória, e mostra que é importante para os alunos conhecerem 

essa diversidade.  

Finalmente, pode-se afirmar que a aula de campo é bastante útil no entendimento da Ecologia e Conservação, 

assim como é imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem em diversas disciplinas que buscam 

transformar os alunos em seres pensantes, críticos e atuantes. 
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RESUMO: Pleurophora anomala (A. St.-Hil.) Koehne, é nativa da Caatinga com grande utilização por 

populações do nordeste no setor comercial para produção de vassouras. Objetivou-se com este estudo avaliar a 

dependência de P. anomala dos seus visitantes florais para a formação de frutos, no Campus III da Universidade 

Estadual de Alagoas, situado às margens da Rodovia AL-115, km 03, na terra dos índios Xucuru-Kariri, zona 

rural do município de Palmeira dos Índios, Alagoas (09º 24' 26" S e 6º 37' 39" W). Foram analisadas a 

morfologia floral, biologia reprodutiva e a polinização da espécie, bem como, a análise do comportamento dos 

visitantes florais. Houve sucesso na formação de frutos tanto no tratamento de polinização natural, 72%, quanto 

no tratamento de autopolinização espontânea, 80%. Foram observados hymenópteros, lepidópteros e dípteros 

visitantes, sendo o primeiro grupo mais frequente. Com base nos resultados pode-se afirmar que P. anomala 

apresenta hábito e morfologia floral semelhante às espécies do gênero Cuphea. Com padrão floral com 

semelhanças morfológicas. Foi considerada autocompatível, já que forma frutos mesmo em ambientes 

perturbados com baixa frequência de polinizadores. Pleurophora anomala não depende totalmente do sucesso de 

seus polinizadores, mas pode estar se beneficiando pela ação dos visitantes com a transferência permanente dos 

grãos de pólen. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lythraceae, reprodução, polinização. 

 

Reproductive biology and floral visitors of Pleurophora anomala (St.-hil.) 

Koehne 

 
ABSTRACT: Pleurophora anomala (A. St.-Hil.) Koehne, is native to the Caatinga with great use by the 

northeast populations in the commercial sector for the production of brooms. The objective of this work was to 

evaluate the dependence of P. anomala on floral visitors for fruit formation, at Campus III of the State 

University of Alagoas, located at AL-115 Highway, km 03, in the rural area of Xucuru- Kariri. of the 

municipality of Palmeira dos Índios, Alagoas (09º 24 '26 "S and 6º 37' 39" W). The floral morphology, the 

reproductive biology and the pollination of the species were analyzed, as well as the analysis of the behavior of 

the floral visitors. There was success in the formation of fruits both in the treatment of natural pollination, 72%, 

and in the treatment of spontaneous self-pollination, 80%. Hymenoptera, Lepidoptera and Diptera were 

observed, being the first group more frequent. Based on the results, it can be stated that P. anomala presents 

habit and floral morphology similar to the species of the genus Cuphea. With floral pattern with morphological 

similarities. It was considered to be self-compatible because it forms fruits even in disturbed environments with a 

low frequency of pollinators. Pleurophora anomala does not depend entirely on the success of its pollinators but 

can benefit from the action of visitors with the permanent transfer of pollen grains. 

 

KEYWORDS: Lythraceae, reproduction, pollination. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Lythraceae J. St.-Hil. está inserida na ordem Myrtales, subclasse Rosidae, classe Magnoliopsida e divisão 

Magnoliophyta (CRONQUIST, 1981). Compreende 31 gêneros e 604espécies em todo o mundo (THE PLANT 
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LIST, 2018), bem distribuída em países tropicais, mas com poucas espécies em regiões temperadas (GRAHAM 

et al., 1993, 2005; JUDD et al., 2008). No Brasil a família está representada por cerca de 11 gêneros nativos, que 

comportam 213 espécies, destas 75% são endêmicas (FLORA DO BRASIL, 2018). Lythraceae é uma das 

principais famílias representantes das formações vegetais abertas do Brasil, principalmente do Cerrado, da 

Caatinga e dos Campos rupestres (SOUZA e LORENZI, 2012). 

As espécies de Lythraceae possuem grande diversidade nos seus sistemas de polinização. Em estudo 

realizado por Melazzo (2001), atribuiu-se a síndrome da ornitofilia para Cupheamelvilla, que possui 

características que permite receber visitas de beija flores. Silva e Peracchi (1999) identificaram a síndrome 

quiropterofilia para Lafoensia glyptocarpa que possui atributos que a permite receber visitas das espécies tais 

como Glossophaga soricina e Artibeus lituratus, entre outros morcegos. Por outro lado, Pigozzo e colaboradores 

(2006) em um de seus estudos, apontaram a melitofilia para Cuphea brachiata, que apresenta caracteres que a 

favorecem receber visitas de algumas espécies de abelhas, especialmente as de grande porte.  

Diferentes tipos de mecanismos reprodutivos também são descritos para esta família. Eckert e Barret 

(1994), em estudos com populações de Decodon verticillatus, encontraram indivíduos apresentando heterostilia 

distílica e tristílica. A autoincompatibilidade foi descrita para a espécie Lythrum salicaria por Agren (1996). Por 

outro lado, Cuphea melvilla mostrou-se autocompatível no estudo de Melazzo (2001). 

Pleurophora anomala (A. St.-Hil.) Koehne, é nativa da Caatinga com grande utilização por populações 

do nordeste no setor comercial para produção de vassouras (AMOROZO, 2002). Outras espécies como Cuphe 

agracilis, Cuphea ígnea e Lagerstroemia speciosa são comercializadas como ornamentais (SOUZA e 

LORENZI, 2012), e destaca-se Cuphea carthagenensis com uso medicinal (LORENZI e MATOS, 2002), 

atribuindo a família contribuição econômica. No entanto, Lorenzi e Matos (2002), constatam que algumas 

espécies de Lythraceae podem ser prejudiciais para a economia, uma vez que podem comportam-se como 

invasoras de culturas, sendo indesejadas por pecuaristas e agricultores. 

Sendo assim, objetivou-se com este estudo avaliar a dependência de P. anomala dos seus visitantes florais 

para a formação de frutos, no Campus III da Universidade Estadual de Alagoas, zona rural do município de 

Palmeira dos Índios – AL. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A espécie Pleurophora anomala é um subarbusto pertencente a Lythraceae. Populações naturais são 

frequentemente encontradas na zona rural agrícola do município, mas também ocorrendo em quintais de muitas 

residências localizadas na zuna urbana.  

Este estudo foi realizado entre os meses de agosto e setembro de 2016, nas mediações do Campus III da 

Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, situado às margens da Rodovia AL-115, km 03, na terra dos 

índios Xucuru-Kariri, zona rural do município de Palmeira dos Índios, Alagoas, Brasil (09º 24' 26"S e 36º 37' 

39"W). Situada no agreste alagoana, o município dista 140 km da capital do estado, Maceió, e possui uma área 

territorial de 450, 957 Km2 e altitude de 342 metros acima do nível do mar (IBGE, 2016). O local apresenta 

clima tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa concentrada no outono e inverno, temperatura mínima 

de 15ºC e máxima de 38ºC (SEMARH, 2014).  
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Para o estudo da biologia floral da espécie Pleurophora anomala, foi registrado o período de pré-antese 

por meio de observações diárias da abertura de 50 botões florais escolhidos ao acaso de 50 indivíduos 

previamente marcadas. Estas investigações foram realizadas em intervalos regulares de uma hora ao longo de 

duas semanas consecutivas. Foram realizados dois tratamentos para o estudo do sistema reprodutivo, sendo 

utilizadas para cada tratamento, cerca de 50 flores, sendo no máximo duas por indivíduo. 

Para a polinização natural foi realizado a marcação de 50 botões florais em pré-antese, marcados 

aleatoriamente de cada indivíduo. Os botões foram marcados com linha vermelha e deixados expostos ao meio 

ambiente sem proteção alguma e, 48 horas após, foram observados a formação de frutos.  

Na autopolização espontânea foi estimada pelo ensacamento de 50 botões florais em pré-antese. Os 

botões foram ensacados antes da deiscência das anteras em sacos de polietileno, caracterizados como atóxicos e 

semipermeáveis, evitando exposição direta com o meio.  

O sucesso de cada tratamento foi estimado pela relação entre flores utilizadas e frutos desenvolvidos. Para 

minimizar as possíveis influências nos resultados de autopolinização espontânea, os sacos de foram retirados três 

dias após as observações. 

Os visitantes florais tiveram seus comportamentos observados in loco durante visitas ao campo por todo 

período de estudo. A frequência dos visitantes em P. anomala foi analisada, totalizando 12 horas de observação. 

Os visitantes mais frequentes foram fotografados, a fim de uma análise mais detalhada do seu comportamento. 

Os visitantes florais foram contabilizados com base na observação direta na área de estudo, como também o 

número de visitas efetivas nas flores. E os visitantes identificados com base em literaturas e auxílio de 

especialistas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pleurophora anomala possui flores diminutas, bissexuais, ofertando de néctar e pólen. Possuem seis 

pétalas de coloração rósea unidas entre si e um cálice simples, ao qual acompanha o crescimento do fruto, 

rompendo-se apenas no momento da dispersão das sementes. A abertura das flores de P. anomala ocorre 

inicialmente entre 6:00h e 7:00h da manhã estando a flor completamente aberta entre 09:00h e 10:00h. Após 

cerca de 48h as flores começam a perder suas pétalas, deixando de receber visitas.  

Os estigmas das flores apresentam-se brilhantes desde o primeiro dia de abertura das flores, indicando 

receptividade no momento da abertura. Suas anteras encontram-se deiscentes logo após a abertura. Após um dia 

de abertura da flor as anteras apresentam-se danificadas pela ação dos visitantes, inclusive, muitas flores já não 

as possuem. 
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Figura 1. Detalhe das flores (A) e indivíduos agrupados (B) de Pleurophora anomala, no Campus III da 

Universidade Estadual de Alagoas, Palmeira dos Índios – AL. 

 

Pleurophora anomala obedece ao padrão floral das 250 espécies de um gênero próximo como Cuphea 

descrito por Graham e Cavalcanti (1999), assemelhando-se no número de estames, de pétalas, e na presença de 

cálice tubuloso. Como nas espécies de Cuphea elliptica, C. melanium, C. carthagenensis, C. parsonsia e C. 

brachiata (GRAHAM, 1998; PIGOZZO et. al., 2006). 

Foi observada a presença de estames danificados entre indivíduos de P. anomala. Estames danificados 

em algumas espécies podem favorecer a polinização cruzada, visto que, as flores destas continuam a receber 

visitas mesmo após a ação destrutiva de alguns visitantes, comportamento constatado em estudos realizados por 

Pigozzo e colaboradores (2006). 

P. anomala apresentou elevado percentual na formação de frutos no tratamento de polinização natural 

com 72% e na autopolinização espontânea com 80% (Tabela 1).  

 

Tabela 1.Resultados do estudo de biologia reprodutiva em Pleurophora anomala nos tratamentos de  

polinização natural e autopolinização espontânea. No Campus III da UNEAL em Palmeira dos Índios, AL. 

Tratamento Nº Flores Nº de Frutos 

Politização natural 50 36 

Autopolinização espontânea 50 40 

 

P. anomala mostrou-se autocompatível, obtendo formação de frutos por autopolinização espontânea, 

80%. Desta forma, pode-se afirmar que P. anomala não depende totalmente do sucesso de seus polinizadores. 

Corroborando com Melazzo (2001) em um estudo realizado para Cuphea melvilla, notou que 

autocompatibilidade contribuiu para a propagação da espécie em ambientes perturbados com baixa ação de 

polinizadores ou até mesmo na sua ausência. Para Pigozzo e colaboradores, (2006) afirmam que espécies que 

apresentam ausência na formação de frutos por autopolinização espontânea ou polinização natural são totalmente 

dependentes da ação dos visitantes para seu sucesso reprodutivo. 

A 
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.Pleurophora anomala apresentou baixa diversidade de animais visitantes, sendo representada por 

abelhas do gênero Melipona sp. e Xylocopa sp., além de algumas borboletas e moscas.Todos os visitantes foram 

considerados polinizadores,sendo observado a coleta de néctar por abelhas, borboletas e moscas e pólen apenas 

por abelhas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Abelhas visitantes de P. anomala A) Melipona sp. e B) Xylocopa sp, no Campus III da Universidade 

Estadual de Alagoas, Palmeira dos Índios – AL. 

 

Os hymenópteros tiveram visitas registradas entre os horários de 6:00h e 18:00h. O maior pico de 

visitas entre 6:00h e 8:00h, onde ocorreu cerca de oito visitas, equivalendo 33,33% das visitas realizadas nesse 

período. 

Lepidópteros apresentaram-se como o segundo grupo mais frequente na espécie. Estes compareceram 

com maior frequência entre 10:00h e 12:00h, alcançando o número de cinco visitantes, correspondendo 26,32%.  

Os dípteros foi o grupo com menor frequência na espécie, visitando poucas flores e de forma rápida. 

Atingiram seu horário pico entre 10:00h e 12:00h, com três visitas, com 33,33% das visitas realizadas no 

período. 

Entre os visitantes, Melipona sp. e Xylocopa sp. foram os mais frequentes em Pleurophora anomala, 

sendo considerados os principais polinizadores (Figura 2). Borboletas e moscas foram observadas realizando 

apenas visitas eventuais, sendo considerados polinizadores pelo fato de tocarem as estruturas reprodutivas das 

flores no momento da visita. 

Foi observado que todos os visitantes tocavam as estruturas reprodutivas das flores no momento das 

visitas, sendo, portanto, considerados polinizadores. Os hymenópteros foram os visitantes mais frequentes de 

Pleurophora anomala seguido por lepidópteros e dípteros. Borboletas e moscas realizavam visitas curtas e 

eventuais, sendo frequentes apenas quando a espécie apresentava muitas flores disponíveis no auge da floração, 

restritas a um ou dois indivíduos de P. anomala. Segundo Free (1993) e Paula (2008) as abelhas são os 

polinizadores mais eficientes das angiospermas e durante a visita floral, na busca por recursos alimentares, 

transportam o pólen das anteras de uma flor até o estigma da mesma flor, ou de outra flor da mesma espécie, 

realizando a polinização. 

B A 
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Durante o período de observação do trabalho, foi constatado visitas realizadas pelas abelhas Melipona 

sp. e Xylocopa sp. a flores de diferentes espécies de plantas, na maioria das vezes, vizinhas as populações da 

espécie analisada. 

Os visitantes florais destacados são polinizadores que buscam nas flores extrair recursos para si ou para 

sua prole. Entretanto, nem todo visitante floral realiza polinização, sendo assim para ser um polinizador efetivo é 

preciso que haja contato com a antera e o estigma; frequência de visita suficiente, fidelidade floral; e a realização 

de uma rota adequada à visitação (ALVES-DOS-SANTOS et al., 2016). 

O tipo de polinização observada durante a execução do estudo foi a entomofilia, ou seja, os insetos são 

os principais agentes polinizadores. Uma possível explicação para tal fato está relacionada às pequenas 

dimensões das estruturas florais de P. anomala, o que dificulta a visita de animais de maior porte. Esta tendência 

foi observada por Almeida (2008) para Cuphea micrantha, que apresentou número reduzido de visitantes, 

especialmente por algumas espécies de abelhas maiores.  

De acordo com Gullan (2007), quando há entomofilia ocorre uma interação mútua, proporcionando 

benefícios para ambas as espécies. Para os autores existe na verdade um “jogo de interesse”, onde as plantas 

efetivam sua reprodução com mais eficiência e os insetos polinizadores retiram dos vegetais o seu alimento: o 

néctar e o pólen. Desse modo, se estabelece uma série de benefícios, destacando-se a redução do desperdício de 

pólen e a maximização do número de espécies de plantas em uma dada região.  

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados pode-se afirmar que P. anomala apresenta hábito e morfologia floral 

semelhante às espécies do gênero próximo como Cuphea. P. anomala apresenta-se autocompatível formando 

fruto sem ambientes perturbados com baixa frequência de polinizadores. Desta forma, P. anomala não depende 

totalmente dos serviços de seus polinizadores, mas pode estar se beneficiando pela ação dos visitantes com a 

transferência permanente dos grãos de pólen. Todos os visitantes da espécie realizaram visitas legítimas as suas 

flores sendo considerados todos polinizadores. Os himenópteros (abelhas) foram os visitantes mais frequentes, 

seguidos por lepidópteros (borboletas) e dípteros (moscas).  
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 RESUMO: Entre os macro e microrganismos mais relacionados ao sistema radicular das plantas, 

especificamente na rizosfera, estão os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs). O objetivo deste trabalho foi 

quantificar e identificar os glomerosporos de fungos micorrízicos arbusculares presentes na mandioca (Manihot 

esculenta Crantz) de diferentes produtores da região do assentamento Santa Isabel, localizado na cidade de Girau 

do Ponciano, Alagoas. A extração de glomerosporos se deu pela técnica de decantação e peneiramento aliados a 

centrifugação e flutuação em sacarose de Gerdemann e Nicolson, juntamente com modelo de centrifugação e 

flutuação em sacarose de Jenkins. As lâminas foram preparadas com amostras de todos os fungos 

morfologicamente diferentes encontrados em todos os tratamentos. Para identificação dos gêneros em lâminas 

foi utilizada a abordagem morfológica.  Foram utilizados álcool polivinílico e lactoglicerol (PVLG) em um lado 

da lâmina,  no outro lado melzer mais PVLG, na proporção de 1: 1, assim como recomendado por Morton e 

colaboradores. Uma média de 36,9 esporos por 50g de solo foi obtida, num total de 689 glomerosporos. Através 

dos resultados obtidos é possível observar que existe um número considerável de FMA em solos onde há cultivo 

de mandioca onde na rizosfera do painço foram identificados 3 gêneros de fungos micorrízicos arbusculares: 

Glomus, Entrophospora e Ambispora. O gênero Glomus teve frequência relativa maior em comparação com os 

demais gêneros identificados na pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: quantificação, frequência relativa, identificação.  

 

Bioprospecting of arbuscular mycorrhizal fungi in manioc (Manihot 

esculenta Crantz) soils in Ponciano´s Girau 

alagoas 
 

ABSTRACT:  Among the macro and microorganisms most closely related to the plant root system, 

specifically in the rhizosphere, are Arbuscular Mycorrhizal Fungi (FMAs). The objective of this work was to 

quantify and identify the glomerospores of arbuscular mycorrhizal fungi present in manihot (Manihot esculenta 

Crantz) from different producers of the Santa Isabel settlement, located in the city of Girau do Ponciano, 

Alagoas. The extraction of glomerospores was done by the sieving model of Gerdemann and Nicolson, along 

with centrifugation and fluctuation model in sucrose of Jenkins. The slides were prepared with samples of all 

fungi found in all treatments. For lamina identification, polyvinyl alcohol and lactoglycerol (PVLG) were used 

on one side of the slide, on the other side melzer plus PVLG, in a ratio of 1: 1, as recommended by Morton et al. 

An average of 36.9 spores per 50 g of soil was obtained, totaling 689 glomerospores. From the obtained results it 

is possible to observe that there is a considerable number of AMF in soils where there is cassava cultivation, 

where three genera of arbuscular mycorrhizal fungi were identified in the rhizosphere of the millet: Glomus, 

Entrophospora and Ambispora. The genus Glomus had a higher relative frequency compared to the other genera 

identified in the study. 

 

KEYWORDS: quantification, relative frequency, identification. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre os vários componentes existentes e importantes da relação entre solo e planta, está a 

biodiversidade da na fauna microbiota edáfica. Dentre os macro e microrganismos mais relacionados com a o 

sistema radicular das plantas, especificamente na rizosfera, estão os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs), 

pertencentes ao filo Glomeromycota, com cerca de 160 espécies identificadas, conforme Invam (2018). 

Dentro da biotecnologia existem várias áreas, mas a bioprospecção de microrganismos, bem como a 

diversidade dos mesmos vem crescendo e ganhando um foco maior, onde a utilização desses microrganismos 

vem se estabelecendo cada vez mais na área industrial e ambiental. A vasta diversidade no metabolismos e 

capacidade de adaptação dos microrganismos nos permite ter o uso de produtos que são bioativos nos processos 

biotecnológicos (OLIVEIRA, 2006). 

De acordo Finlay (2004) é importante se ter conhecimento sobre como se da a comunidade de fungos 

micorrízicos arbusculares dos ambientes/biomas, de forma a avaliar a funcionalidade desses microrganismos 

simbióticos no meio, tendo em mente o objetivo de averiguar se há de fato reação de ganho entre os FMAs e os 

vegetais.  

Segundo Chu et al. (2004) todo o processo de micorrização é, de fato, de suma importância, constituindo-

se como uma alternativa econômica para se ter uma maximização do uso de fertilizantes fosfatados utilizados em 

solos deficientes e com alta capacidade de fixação de fosfatos. 

Sabe-se que as plantas utilizadas como hospedeiras podem atuar desenvolvendo respostas à inoculação 

desses fungos, usando espécies diferentes ou isolados de FMA. Foi comprovado por estudos como os de Santos 

(2008) e Santos et al. (2008) que, ao trabalhar com várias espécies arbóreas tropicais, foi possível demonstrar 

que esses fungos podem ocupar nichos específicos e atuar de formas diversas em benefício das hospedeiras. 

É provável que as plantas influenciem na estrutura e biodiversidade das comunidades de fungos 

micorrízicos arbusculares. Além do que, vem sendo evidenciado que há uma seleção feita pelas plantas para com 

os fungos, o que indica que podem existir mecanismos bioquímicos específicos de reconhecimento entre os dois 

que conferem certo grau de especificidade a esse tipo de simbiose (SCHEUBLIN et al., 2004). 

Ao comparar as comunidades de FMA que colonizavam as raízes de plantas herbáceas que coexistem 

naturalmente, Vandenkoornhuyse et al. (2002) verificaram que a comunidade de FMA diferia geneticamente 

entre as hospedeiras e sofria alterações ao longo do tempo. No entanto, poucos estudos, quase todos de clima 

temperado, têm sido realizados com esse foco. 

As intensas atividades decorrentes da agricultura aliadas ao manejo inadequado acabam acarretando em 

distúrbios físicos e biológicos nos solos e, por conseguinte, no ambiente, gerando a degradação de solos e queda 

de produtividade (SOUZA et al., 2005). 

De acordo com o que é descrito por Carrenho et al. (2010) o manejo errôneo do solo e das culturas acaba 

gerando alterações nos FMAs locais, de forma a obliterar as comunidades desses fungos e prejudicar as culturas 

atuais e vindouras.  

Os FMAs não atuam apenas auxiliando no desenvolvimento das plantas, pois também agem de outras 

maneiras. Os FMAs são capazes de produzir hifas, essas hifas sintetizam a glomalina, proteína que fica no solo 

(PURIN, 2005). A glomalina é uma glicoproteína insolúvel em H2O e imunorreativa, sendo que faz parte da 

constituição da parede das hifas, onde após o processo de decomposição das hifas por outros microrganismos, a 
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glomalina vai, ao longo do tempo, sendo retida no solo (DRIVER et al., 2005).  A Glomalina atua induzindo, no 

solo, ligações com partículas de argila, de forma a aumentar a micro agregação dos solos, atuando na 

contribuição para recuperação física do solo (RILLIG, 2004). 

Uma das plantas onde há o efeito positivo dos FMA é a mandioca, pois a mesma apresenta um sistema 

radicular reduzido e pouco ramificado. Neste caso, o bom desenvolvimento da cultura e aumento da 

produtividade é necessário que haja a presença de tais fungos, colonizando as raízes da planta (MIRANDA; 

FIALHO; MIRANDA, 2005). 

De acordo com Filho e Nogueira (2007) o sistema de raízes da mandioca é constituído de raízes grossas e 

zona pilífera com poucos pelos absorventes, o que resulta em uma menor área de absorção de água e, 

consequentemente, nutrientes oriundos do solo. 

Moreira e Siqueira (2006) evidencia que entre as plantas há aquelas que dependem com maior frequência 

dos FMAs. A necessidade que essas plantas possuem dos FMAs é estabelecida dificuldade que tais plantas 

possuem em atingir seu melhor desenvolvimento em determinados níveis de fertilidade de solos. 

A dependência da mandioca aos FMA pode variar, podendo chegar até um percentual de 95%, mesmo 

que na cultura haja um alto teor de adubação rica em fosfato. A espécie que é frequentemente colonizadora da 

mandioca é Glomus manihotis, que se desenvolve melhor em solos com maior acidez. Por constituir-se como 

uma cultura que depende dos FMA, a mandioca atua facilitando a multiplicação dos mesmos no solo 

(MIRANDA; FIALHO; MIRANDA, 2005). 

Através da realização deste trabalho objetivou-se quantificar e identificar os glomerosporos de fungos 

micorrízicos arbusculares, presentes na cultura de mandioca (Manihot esculenta Crantz) de diferentes produtores 

na região do assentamento Santa Isabel, localizado na cidade de Girau do Ponciano, Alagoas.  

METODOLOGIA 

As amostras de solo para coleta dos esporos de fungos micorrizicos arbusculares foram coletadas em área 

onde os cultivos de mandioca estavam instalados, no Assentamento Santa Isabel localizado na cidade Girau do 

Ponciano. Girau do Ponciano é um município brasileiro localizado no estado de Alagoas. Pertencente à 

mesorregião do Agreste Alagoano e à microrregião de Arapiraca, possuindo uma latitude de 09º 53' 03" S, 

longitude: 36º 49' 44" W, altitude de 244m e área de 504,3 Km2.  

 
Figura 1 – Localização geográfica de Girau do Ponciano. 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

298 

 

Ao todo foram feitas dez coletas de solos em propriedades diferentes onde o cultivo de mandioca estava 

instalado, o cultivo datava de quatro meses quando foi realizada a coleta de solos. O procedimento das coletas de 

solos foi feito segundo Arruda, Moreira e Pereira (2014).  Após coletadas as amostras foram catalogadas com os 

dados dos proprietários e armazenadas. Em seguida foi feito o cultivo de painço (Panicum miliaceum) em estufa 

sob casa de vegetação com cada tratamento de solo, para aumento das possibilidades de fixação dos fungos 

micorrízicos. O cultivo de painço durou 3 meses. Após o cultivo, as plantas de painço foram retiradas do solo e 

os tratamentos foram armazenados em B.O.D (biological oxygen demand) no Polo Tecnológico Agroalimentar 

de Arapiraca. 

 

Figura 2 – Cultivo de painço em estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Em seguida foi dado início a extração de glomerosporos, que foram obtidos pela técnica de decantação e 

peneiramento de Gerdemann e Nicolson (1963) e da centrifugação e flutuação em sacarose de Jenkins (1964). 

Sendo que o processo ocorreu da seguinte forma: dos solos coletados foram utilizados 50g de solos em um 

bécher para extração de esporos de FMA com 1,500L de água, onde foram depositados em um recipiente para 

fazer 3 repetições de agitação durante 1 minuto e em seguida deixado decantar por 30 segundos a cada repetição. 

Após foi despejada a mistura sob duas peneiras de malhas variadas na sequência da maior para a menor abertura 

da malha, logo se recolheu o material retido nas peneiras de menor abertura com o auxílio de uma piceta, passou-

se o material recolhido para 6 tubos de centrifuga, onde foram pesados e os tubos que possuíram o menor peso 

foram igualados ao maior completando com água para que eles tenham o mesmo peso, onde posteriormente 

foram colocados em posição oposta na centrifuga e feita a centrifugação por 5 minutos a 698,6g.  

Após o material ser retirado da centrifuga foi descartado o sobrenadante, deixando apenas o solo retido no 

fundo dos mesmos. Depois os 6 tubos foram pesados e o maior resultado de tubo com precipitado foi subtraído 

apenas pelo valor de seu próprio tubo, onde o valor obtido somou-se com o peso inicial de tubo mais precipitado, 

onde posteriormente o valor alcançado foi o valor ideal e que, portanto, foi igualado nos demais tubos, 

adicionando sacarose à 50% nos demais para igualar. Em seguida foi agitado suavemente com bagueta de vidro, 

sendo centrifugado novamente por 3 minutos a 698,6g e em seguida colocados em peneira de malha fina de 45 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

299 

micromilímetros, onde posteriormente esse material foi lavado com água destilada e depois transferido para um 

bécher de 50 ml, após foi transferido para uma placa tipo canaleta e em seguida ao microscópio estereoscópio 

para a contagem de glomerosporos. 

Para a identificação dos gêneros ocorrentes nos tratamentos foi feita a utilização do manual de descrição 

de fungos micorrízicos arusculares de Schenck e Pérez (1988). Para a realização da identificação dos 

glomerosporos, foram preparadas lâminas com amostras de todos os fungos encontrados em todos os 

tratamentos. Os glomerosporos que possuíam características em comum foram agrupados em ambos os lados das 

lâminas, no entanto, em um lado foi utilizado Álcool-polivinílico e lactoglicerol (PVLG), já do outro lado da 

lâmina foi utilizado Melzer com mais PVLG, na proporção de 1:1, de acordo com Morton et al. (1993). 

Os resultados foram tabulados, onde foi quantificado quantos glomerosporos foram identificados nos 

tratamentos (tabela 1) e quais gêneros foram encontrados (tabela 2), além disso foi contabilizado quantas vezes 

cada gênero identificado apareceu nas amostras, constituindo  a Frequência Absoluta (FA) e a razão entre a 

frequência absoluta e o número total de glomerosporos, constituindo a Frequência Relativa (FR) através do 

programa Excel (2016). 

 

Figura 3 – Metodologia aplicada para extração e preparação de lâminas com FMA´S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Foi encontrado um número considerável de glomerosporos por tratamento, onde a quantificação de 

glomerosporos das coletas realizadas na região estudada é apresentada na tabela 1. Foi obtida uma média de 36,9 

esporos por cada 50g de solo. Foram quantificados, no total, 689 glomerosporos dos quais foram montadas as 

lâminas para identificação. Na região estudada, é possível confirmar, então, por meio das características 

morfológicas, a presença dos glomerosporos de Fungos Micorrízicos Arbusculares. Na tabela 2 pode-se observar 

a Frequência Absoluta (FA) e Frequência Relativa (FR) dos gêneros de fungos micorrízicos arbusculares 

encontrados nos 10 tratamentos.  
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Foram encontrados, ao todo, 689 (seiscentos e oitenta e nove) glomerosporos de fungos micorrízicos nos 

dez tratamentos obtidos.   Na rizosfera do painço 3 gêneros de fungos micorrízicos arbusculares foram 

identificados :Glomus, Entrophospora e Ambispora. 

Com os resultados do trabalho foi possível notar que o gênero Glomus tem uma frequência relativa maior 

em comparação com os demais gêneros quando se trata de mandioca, fato este que também é comprovado por 

Miranda, Fialho e Miranda (2005), sendo que é descrito, especificamente, Glomus manihotis.  

É importante salientar que, mesmo a mandioca constituindo-se como um cultivo que possui grande 

relação com fungos micorrízicos arbusculares, foi encontrado  um número médio de 36, 9 esporos para cada 50 g 

de solo, este fato pode estar relacionado com o manejo do solo, que pode alterar as propriedades do solo, quer 

sejam químicas, físicas ou biológicas, levando à diminuição dos macroporos, que é o habitat dos microrganismos 

(CARRENHO et al., 2010). 

 

Tabela 1 – Número de glomerosporos de Fungos Micorrízicos Arbusculares por tratamento e quantidade geral. 

Tratamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N° de glomerosporos 

 

Total de FMA 

 

73 

 

 

50 

 

 

82 100 82 49 78 57 50   68 

 

 

689 

 

Fonte: arquivo do autor. 

 

Tabela 2 – Frequência absoluta (FA) e frequência relativa (FR) dos gêneros encontrados nos tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da execução da metodologia aplicada nesta pesquisa foi possível alcançar os objetivos descritos, 

quantificando e identificando gêneros de FMAs como Glomus, Entrophospora e Ambispora, tornando-se 

evidente a presença de glomerosporos de Fungos Micorrízicos Arbusculares nos tratamentos estudados. Através 

dos resultados obtidos é possível observar que existe um número considerável de FMAs, 689 glomerosporos ao 

todo, nos solos onde há cultivo de mandioca na região do Assentamento Santa Isabel. 

 

 

 

Tratamento FA FR 

Glomus  

 

Entrophospora 

 

Ambispora 

 

Total 

 

272 

 

218 

 

199 

 

689 

39,6% 

 

31,6% 

 

28,8% 

 

100% 
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RESUMO: A vegetação presente no Bioma Caatinga apresenta diversas características adaptativas que 

permite sua sobrevivência durante o longo período seco. Atualmente vários estudos vêm mostrando sua alta 

diversidade florística, porém ainda necessita da realização de muitas pesquisas nesse bioma, uma vez que o 

mesmo é pouco estudado quando comparado a outros biomas no nordeste brasileiro. Essa lacuna de 

conhecimento especificamente sobre as caatingas de Alagoas é muito grande, em comparação ao demais estados 

do semiárido nordestino, onde podemos encontrar poucos trabalhos publicados de inventários florísticos. Dessa 

forma, objetivou-se com essa pesquisa contribuir com a formação de conhecimento no bioma Caatinga, na qual 

buscou-se realizar um estudo florístico e fitossociológico em  espécies arbóreas localizadas em um fragmento de 

Caatinga presente no Ecqua Parque Moinho de pedra, Santana do Ipanema-Al. Como procedimento 

metodológico foi utilizado o método de parcelas múltipla, sendo medidas a altura total e o perímetro basal  de 

cada individuo. Quanto a composição florística foram amostrados 149 indivíduos arbóreos, distribuídos em 6 

famílias, 12 gêneros e 15 espécies, sendo que 2 destas espécies não identificadas. A Caesalpinia pyramidalis Tul.  

(Fabaceae) apresentou a maior frequência e maior dominância. A classe de altura predominante dos  indivíduos  

constatados  foi  8 a 13 m e o diâmetro 6 a 1,80 cm.  Assim, conclui-se que a área de estudo possui baixa 

diversidade florística, dando a entender que foi por causa das formas de utilização pelo homem nessa área, como 

forma de plantio e utilização dessas espécies para determinados fins domésticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Riqueza florística; Espécies da Caatinga; Semiárido alagoano. 

 

Floristic and Phytosociological Composition of Arboreal Vegetation present 

in a Caatinga Fragment at Ecqua Parque Moinho de Pedra, Santana do 

Ipanema-AL 
 

ABSTRACT: The vegetation present in the Caatinga Biome presents several adaptive characteristics that 

allow its survival during the long dry period. Nowadays several studies have shown their high floristic diversity, 

but still needs to be done in this biome, since it is little studied when compared to other biomes in northeastern 

Brazil. This gap of knowledge specifically about the caatingas of Alagoas is very large, in comparison to the 

other states of the northeastern semi-arid, where we can find few published works of floristic inventories. The 

objective of this research was to contribute to the formation of knowledge in the Caatinga biome, in which a 

floristic and phytosociological study was carried out on tree species located in a Caatinga fragment present in 

Ecqua Parque Moinho de pedra, Santana do Ipanema -Al. As methodological procedure was used the multiple 

plots method, being measured the total height and the basal perimeter of each individual. Regarding the floristic 

composition, 149 tree individuals were sampled, distributed in 6 families, 12 genera and 15 species, of which 2 

were unidentified species. Caesalpinia pyramidalis Tul. (Fabaceae) presented the highest frequency and higher 

dominance. The predominant height class of the individuals found was 8 to 13 m and the diameter 6 to 1,80 cm. 

Thus, it is concluded that the study area has low floristic diversity, implying that it was due to man-made forms 

in this area, as a way of planting and using these species for certain domestic purposes. 
 

KEYWORDS: Floristic wealth; Species of the Caatinga; Alagoano semi-arid. 
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INTRODUÇÃO 

A caatinga é  considerada o único bioma exclusivamente brasileiro, está situado na região nordeste do 

pais, abrange parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia e o norte de Minas Gerais e apresenta uma área aproximada de 800.000 km2
, correspondente a 11% do 

território brasileiro e 70% do território nordestino ( PRADO, 2003). 

A vegetação característica é do tipo xerófila  que apresenta caducifólia das folhas e da maior parte de 

seus componentes durante o período de seca (RODAL; SAMPAIO; FIGUEREDO, 2013). Isso ocorre devido a 

grande deficiência hídrica que as espécies têm que enfrentar todo ano, entretanto, mesmo com uma sazonalidade 

alta, este bioma apresenta uma grande diversidade florística (SAMPAIO, 2010). 

Pesquisas relatam a existência de no mínimo 932 espécies das quais 318 são endêmicas (GIULIETTI, 

2004) essa afirmação há pouco tempo ainda causava confusão, pois acreditava que a vegetação era pouco 

diversa, sendo desvalorizada e muito pouco estudada, contudo nos últimos anos passou-se a estudar mais 

detalhadamente esse tipo de vegetação (OLIVEIRA, et al.,2009),  

Entretanto, poucas informações sobre a caatinga encontra-se disponíveis, desta forma cada vez mais 

importante a realização de pesquisas para conhecermos de maneira mais profunda a diversidade florística deste 

bioma (BESSA; MEDEIROS,2011). 

E ainda não há uma lista completa com todas as espécies lenhosas da caatinga, os trabalhos até agora 

realizados sobre a flora e vegetação da caatinga registram um número de 339 espécies lenhosas (RODAL; 

SAMPAIO; FIGUEREDO, 2013). 

De acordo com Bessa; Medeiros (2011, p.69) a caatinga “vem sendo  constantemente  devastada  pela  

ação  antrópica,  que  vem retirando de maneira predatória, os seus recursos naturais”. Ainda dentro desse 

contexto Oliveira, et al, (2009) relata que esses impactos são causados principalmente pelo  desmatamento  

destinado  a ocupação de áreas com atividades agrícolas e de pecuária e pelo uso dos recursos de forma 

insustentável. 

Além disso, a Caatinga, sendo um bioma exclusivamente brasileiro, é de grande importância para a 

população que habita a região do semiárido, porém observa-se pouca disseminação de informações a seu 

respeito, principalmente para o público não familiarizado, ou seja, os produtores rurais que tem neste bioma a 

única fonte de renda, tanto para a criação de animais como na extração de lenha para o uso nas atividades 

domésticas (GARIGLIO et al. 2010). 

Dessa forma, essas atividades são realizadas frequentemente e sem nenhum manejo adequado, pela falta 

de conhecimento da população, o que contribui para o aumento da degradação do mesmo, assim, é fundamental 

a formação de conhecimentos científicos que possam chegar até a população que faz uso dos recursos oferecidos 

pelo bioma, bem como viabilizar práticas de educação ambiental para produzir na população maior consciência 

ecológica e também informações para a utilização de maneira sustentável. 

 Com isso, os levantamentos florísticos e fitossociologicos são importantes para o conhecimento da 

biodiversidade vegetal, além disso, os mesmos fornecem informações necessárias para auxiliar na preservação, 

conservação e regeneração de áreas que perderam grande parte da riqueza de espécies vegetais, em razão de 
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vários processos de degradação ambiental, como por exemplo, a urbanização acelerada e o uso inadequado dos 

seus recursos florestais que vem comprometendo o patrimônio natural do bioma Caatinga.  

Contudo os levantamentos florísticos são importantes para o conhecimento da biodiversidade vegetal e 

constitui a base de qualquer estudo que objetiva avaliar corretamente o valor de um ecossistema, sua 

conservação e gerenciamento (FUHRO; VARGAS; LAROCCA, 2005). 

 Além disso, através de pesquisas bibliográficas, observou-se uma preocupação com a escassez de 

estudos no bioma Caatinga e, principalmente, na região do semiárido alagoano. Nesse sentido. verifica-se que no 

Acqua Parque Moinho de Pedra não existe nenhum trabalho realizado para identificar as espécies vegetais ali 

localizadas e utilizar esse conhecimento para preservação e conservação da flora existente. 

 Diante do exposto, torna-se importante a realização de estudos que tem por finalidade o conhecimento 

da vegetação, bem como suas interações com os seres humanos que fazem uso de seus recursos naturais. Assim 

sendo, esta pesquisa representa a base para qualquer estudo na área da botânica e ecologia, desta forma, a 

realização deste trabalho fornecerá dados para a produção de pesquisas futuras que visam a preservação, 

conservação, manejo e regeneração de áreas que sofrem e vem sofrendo perturbações antrópicas. 

Assim sendo, este trabalho objetivou realizar um estudo florístico e fitossociológico das espécies 

arbóreas localizadas em um fragmento de Caatinga presente no Ecqua Parque Moinho de pedra, Santana do 

Ipanema-Al. 

 

METODOLOGIA 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado em um fragmento de Caatinga localizado no Ecqua Parque Moinho de Pedra no 

município de Santana do Ipanema médio sertão do estado de Alagoas, a 210 km da capital Maceió. A região em 

que a área de estudo está localizada apresenta clima classificado como BSh, segundo a classificação proposta por 

Köppen, definido como semiárido, seco e quente com uma temperatura média anual de 24.5 °C, variando de 

17 °C a 33 °C e marcado por uma estação seca e outra chuvosa.  A pluviosidade média anual varia de 400 mm a 

600 mm. Com estação chuvosa iniciando, geralmente, em janeiro/fevereiro e término em setembro, podendo-se 

prolongar até outubro (EMBRAPA, 2012). 

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E FITOSSOCIOLÓGICO 

Para a demarcação da área experimental e o levantamento das espécies vegetais do componente arbóreo 

foram demarcadas parcelas aleatórias, com distribuição sistemática e dispostas de forma equidistante seguindo a 

metodologia de Muller- Dombois; Ellemberg (1974),  em unidades de amostragem com dimensões de 10 m x 10 

m, delimitadas por piquetes, totalizando 10 parcelas com área total equivalendo a 1.000 m2, na área de estudo, 

situado em um fragmento vegetacional de Caatinga que se destaca por estar inserido em uma área de topografia 

elevada. Essa metodologia é a mais comumente utilizada em levantamentos feitos em áreas de vegetação de 

Caatinga (GOMES, 1979). Essa baixa quantidade de parcelas se deu em virtude da grande antropização da área 

de estudo, com plantações de monoculturas. 
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 O estudo foi realizado em 10 viagens a campo (entre julho 2016 e dezembro 2016) e de maneira 

aleatória segundo os procedimentos usuais em trabalhos de taxonomia (Mori et al.1985). Para a identificação das 

espécies contou-se com a ajuda de um mateiro conhecedor das espécies da caatinga, quando obteve-se 

informações sobre o nome vulgar das plantas e anotou-se algumas características morfológicas das mesmas. 

Posteriormente comparou-se as características morfológicas com espécies já identificadas pelos pesquisadores na 

região, além de utilizar as imagens fotográficas comparando com material já coletado em outros levantamentos 

florísticos feitos na região de estudo e também foi utilizado literatura especializada, como artigos científicos e 

herbários virtuais. 

 Para as determinações dos paramentos fitossociologicos, foram quantificados em cada parcela os 

indivíduos arbóreos, ou seja, aqueles de grande porte, que possui caule lenhoso, sem ramificação na parte basal, 

incluindo os indivíduos jovens. A altura dos mesmos foi mensurada pela somatória da altura do auxiliar de 

campo para se obter a estimativa da altura dos indivíduos avaliados. O diâmetro basal dos  indivíduos  

amostrados  foi  obtido  através  da  medição  da circunferência  dos  mesmos  a aproximadamente  10  cm  do  

nível  do  solo  utilizando  uma  fita  métrica milimetricamente graduada. Aqueles que apresentavam bifurcação, 

foi medida cada uma e depois feito a somatória das áreas basais de todos os fustes, para representar um único 

individuo. 

 Os dados foram analisados utilizando-se do software Mata nativa 4 (Cientec, 2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA 

Foram amostrados 149 indivíduos, distribuídos em 6 famílias, 12 gêneros e 15 espécies, sendo 2 destas 

espécies não identificadas. (Tabela 1). 

TABELA 1. Espécies Arbóreas encontradas no fragmento de Caatinga presente no Ecqua Parque Moinho 

de Pedra, Santana do Ipanema, 2016. 

Espécie Nome popular Família 
Nºde 

Indivíduos 

    

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico de caroço Fabaceae 11 

Syagrus coronata (Mart.) Becc Licuri Arecaceae 2 

Caesalpinia pyramidalis Tul Catingueira Fabaceae 38 

Jatropha mollissima (Pohl) Baill Pião-branco Euphorbiaceae 34 

Cereus jamacaru DC Mandacaru Cactaceae 7 
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Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Espinheiro -roxo Fabaceae 6 

P. pachycladus subsp. pernambucensis(Ritter) 

Zappi 
Facheiro Cactaceae 2 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira Anacardiaceae 8 

Croton sonderianus Müll. Arg Marmeleiro Euphorbiaceae 18 

Torresea cearensis (Fr. All.) A. C. Smith Imburana-de-cheiro Fabacaeae 1 

Enterolobium contorstisiliquum (Vell.) Morong Timbaúva Fabaceae 2 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro Rhamnaceae 1 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Espinheiro-branco Fabaceae 34 

Não identificado - - 1 

Não identificado - - 1 

Total 15  149 

 

As familiais mais representativas foram a Fabaceae (6) com maior diversidade florística, seguida da 

Euphorbiaceae e Cactaceae com 2 indivíduos, enquanto as demais são representadas por apenas uma espécie 

cada. Estes resultados corroboram com o trabalho realizado por Trovão et al. (2010), na qual essas famílias 

foram  mais abundantes, além disso, é observado em outros trabalhos realizados de composição florística feito 

no Bioma caatinga, que essas famílias, junto com a Malvaceae e Anacardiaceae são as mais encontradas 

(SOUZA; RODAL, 2010;  PEREIRA JUNIOR, ANDRADE, ARAÚJO, 2013; OLIVEIRA et al. 2009) 

Observou que as espécies Caesalpinia pyramidalis, Jatropha molíssima e Piptadenia stipulacea são as mais 

abundantes na área estudada, sendo estas responsáveis por 64, 42% do total das espécies amostradas e que 

também estão presentes em pesquisas realizadas por Vasconcelos et al. (2017). 

Gráfico 1. Famílias botânicas encontradas em um fragmento de Caatinga presente no Ecqua Parque Moinho de 

Pedra, Santana do Ipanema, 2016. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
307 

O número de espécies encontrado nesta pesquisa (15) é considerado baixo, no entanto acredita-se que 

seja porque foram estudadas apenas 10 parcelas, bem como pela grande antropização da área, todavia, para áreas 

de caatinga em que é encontrada uma baixa diversidade florística, vários fatores podem estar influenciando como 

por exemplo, como  situação  topográfica,  classe,  profundidade  e permeabilidade  do  solo  e  não  apenas  

quantidade  de  chuvas,  embora  este  seja  um  dos fatores mais importantes ( RODAL, SAMPAIO; 

FIGUEREDO, 2013). Tendo em vista estes aspectos, é possível perceber que as caatingas presentes no semiárido 

alagoano são bem pouca estudada tornando difícil realização de uma comparação com outros trabalhos sobre a 

temática para comprovar de fato sua diversidade florística. 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLOGICOS 

Os principais parâmetros fitossociologicos analisados para o Ecqua Parque Moinho de Pedra estão na 

Tabela 2. 

A espécie com maior IVI (Valor de importância ) foi a  Caesalpinia pyramidalis Tul, a qual apresentou 

a mais alta densidade, registrando 38 indivíduos e consequentemente a maior frequência relativa (30%)  nas 

unidades amostradas e também teve maior dominância gerando um valor de cobertura de 27%, 

consequentemente contribuído para obtenção do elevado valor de importância (25%).  Esse resultado corroborou 

com o  trabalho de  Pereira Júnior, et al. (2012) a Caesalpinia pyramidalis Tul  apesar de apresentar a quarta 

maior densidade (287 ind. ha-1 ), apresentou a maior frequência (9,82%) e a maior dominância dentre as 

espécies (29,2 m- ². ha-1 ) estudadas, refletindo com isso em um valor de cobertura de 37,43 e 

consequentemente, surgindo como a segunda maior espécie em valor de importância (47,26). 

A segunda espécie mais abundante foi a Jatropha mollissima (Pohl) Baill e em seguida Piptadenia 

stipulacea (Benth.) Ducke com o segundo maior valor de importância (12%) e compartilhando parâmetros 

semelhantes. 

De modo geral as espécies que foram citadas, sejam com maior e/ou menor significância com relação ao 

IVI, em outras áreas de Caatinga possui destaque para regiões de vegetação caducifólia espinhosa (VCE), 

principalmente nos trabalhos de (ALCOFORADO-FILHO, 2003; SAMPAIO, 1996; PEREIRA et al. 2002). 

3.2.1 Classes de altura e diâmetro das espécies amostradas 

Com relação à distribuição vertical dos indivíduos dentro da área experimental,  foi observado  que a 

maioria dos indivíduos estão agrupados  em uma altura que varia de 8 a 13m. A maior altura estimada foi de 20 

m, para Enterolobium contorstisiliquum (Vell.) Morong (Fabaceae) e a menor altura estimada, dentre   as classes 

avaliadas, foi de 1,0  m,  para  um  indivíduo  de  Jatropha mollissima (Pohl) Baill ( Euphorbiaceae). O que 

mostrou que o dossel  é caracterizado principalmente pelas espécies Caesalpinia pyramidalis, Piptadenia 

stipulacea, Croton sonderianus. No entanto observou que esses valores foram superiores ao  trabalho de Amorim 

et al. (2005) que constataram apenas duas plantas com mais de 8 m de altura, em estudo realizado em área de 

caatinga no Seridó do Rio Grande do Norte. Como também aos constatados por Araújo (2010), que registrou 7 

indivíduos com até 7 m de altura e o de Pereira Júnior, et al (2012) que variou de 4,1 a 6 m. 
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Tabela 2. Parâmetros estruturais da vegetação arbórea em um fragmento de caatinga presente no Ecqua Parque 

Moinho Pedra, Al N= Número de Indivíduos; U= Número de Unidades Amostrais ocorrente; AB= Área Basal; 

DA= Densidade Absoluta; DR= Densidade Relativa; FA= Frequência Absoluta; FR= Frequência Relativa; 

DoA= Dominância Absoluta; DoR= Dominância Relativa; VC= Valor deCobertura; VC (%)= Valor de 

Cobertura Relatiava;; IVI= Valor de Importância; IVI (%)= Valor de Importância Relativa. 

Nome científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC 

% 

VI VI 

% 

Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan 

11 3 1 0,642 7 30 7 6 15 22 11 29 10 

Syagrus coronata (Mart.) 

Becc 

2 2 0 20 1 20 4 3 6 8 4 12 4 

Caesalpinia pyramidalis 

Tul 

39 9 1 1,232 26 90 20 12 28 54 27 74 25 

Jatropha mollissima 

(Pohl) Baill 

34 5 0 0,076 23 50 11 1 2 25 12 36 12 

Cereus jamacaru DC 6 4 0 60 4 40 9 1 3 7 4 16 5 

Mimosa bimucronata 

(DC.) Kuntze 

10 6 0 0,033 7 60 13 0 1 7 4 21 7 

P. pachycladus subsp. 

pernambucensis(Ritter) 

Zappi 

2 1 0 20 1 10 2 0 0 2 1 4 1 

Myracrodruon urundeuva 

Allemão 

1 1 0 10 1 10 2 0 0 1 1 3 1 

Croton sonderianus 

Mull.Arg 

19 3 0 0,296 13 30 7 3 7 20 10 26 9 

Torresea cearensis (Fr. 

All.) A. C. Smith 

1 1 0 10 1 10 2 0 0 1 0 3 1 

Enterolobium 

contorstisiliquum (Vell.) 

Morong 

2 1 0 20 1 10 2 3 6 8 4 10 3 

Ziziphus joazeiro Mart 1 1 1 10 1 10 2 9 20 21 10 23 8 

Piptadenia stipulacea 

(Benth.) Ducke 

19 6 0 0,472 13 60 13 5 11 24 12 37 12 

Não identificado 1 1 0 10 1 10 2 0 0 1 0 3 1 

Não identificado 1 1 0 10 1 10 2 0 0 1 0 3 1 

Total 149 10 4,353 1490 100 450 100 43,558 100 200 100 300 100 
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Com relação ao diâmetro basal dos indivíduos foi constado que os valores ficaram entre 20 a 50 cm. 

Sendo que o indivíduo encontrado com maior diâmetro basal foi Ziziphus joazeiro Mart(Rhamnaceae) com 3,30 

m e o menor foi Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke ( Fabaceae) com apenas 6 cm, sendo superior aos 

resultados encontrados por Pereira Júnior, et al ( 2012) que variou de 3 a 6 cm. 
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Corantes Naturais: Uma Alternativa Simples de Baixo Custo para Práticas 
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RESUMO: Os pigmentos, particulados sólidos e de baixa solubilidade, têm seu uso datado de muito tempo 

na história humana, sendo os primeiros pigmentos utilizados na história oriundos de fontes vegetais, animais, 

minerais e microrganismos. Isso de acordo com a nova Lei de Diretrizes Bases (LDB) , que prima pela 

utilização em sala de aula de recursos do cotidiano dos alunos. Essa prática de utilização de recursos do dia a 

dia dos alunos têm como vantagens o aprendizado do aluno com relação à utilização de recursos naturais e a 

importância da preservação dos mesmos, mostrando-o a presença de materiais com características próprias no 

seu cotidiano. Por ser uma prática de baixo custo pode ser realizada em escolas de qualquer nível econômico-

social, contribuindo para a formação dos cidadãos mais críticos de um conceito químico presente me sua vida 

diária. Nesse sentido obejetivou-se com esse trabalho extrair e utilizar corantes contidos em flores de alguns 

vegetais facilmente encontrados na região de Arapiraca como indicadores de acidez e basicidade em aulas 

práticas de química no ensino médio. Para alcançar os objetivos almejados na pesquisa foram feitas pesquisas 

em livros, revistas e sítios da internet o que possibilitou a observação da importância da metodologia. Pode-se 

concluir atráves dos resultados obtidos com o teste do extrato bruto das flores analisadas, que as mesmas são 

eficazes indicadores de ácido-base e ser utilizados nas aulas práticas de química.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Pigmentos, indicador natural, ácido-base, antocianina. 

 

Natural Dyes: A Simple Low-Cost Alternative to Chemistry Practices in 

High School 

 
ABSTRACT: The pigments, solid particulates and low solubility, have been used for a long time in human 

history, being the first pigments used in history from plant sources, animals, minerals and microorganisms. This 

is in accordance with the new Basic Guidelines Law (LDB), which stresses the use of the students' daily 

resources in the classroom. This practice of students' daily use of resources has as advantages the student's 

learning regarding the use of natural resources and the importance of preserving them, showing the presence of 

materials with their own characteristics in their daily life. Being a low cost practice can be carried out in schools 

of any economic and social level, contributing to the formation of the most critical citizens of a chemical concept 

present me their daily life. Therefore this work aims to extract and use dyes contained in flowers of some plants 

easily found in the region of Arapiraca as indicators of acidity and basicity in practical classes of chemistry in 

high school. In order to reach the objectives sought in the research, research was carried out in books, magazines 

and websites, which made it possible to observe the importance of the methodology. It is possible to conclude 

from the results obtained with the test of the raw extract of the analyzed flowers, that they are effective 

indicators of acid-base and to be used in the practical classes of chemistry. 

 

KEYWORDS: Pigments, natural indicator, acid-base, anthocyanin 

 

INTRODUÇÃO  

 
Os pigmentos, particulados sólidos e de baixa solubilidade, têm seu uso datado de muito tempo na 

história humana, sendo os primeiros pigmentos utilizados na história oriundos de fontes vegetais, animais, 

minerais e microrganismos (RAO; XIAO; LI, 2017). 

Nessa perspectiva, o uso de espécies vegetais como fonte de corante natural a partir do emprego de 

conhecimento e tecnologia pode ser uma importante alternativa econômica. As pesquisas nessa área têm 

crescido, visando alternativas de menor impacto ambiental aos corantes sintéticos e buscando, assim, atender a 

demanda de nichos de mercado para produtos ecológicos (SCHMIDT-PRZEWOŹNA; BRANDYS, 2016).  

Entre as vantagens no uso de pigmentos naturais estão a segurança, a baixa ou praticamente ausência de 

efeitos colaterais associados a toxicidade e principalmente a capacidade que alguns pigmentos naturais 
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apresentam de agregar benefícios funcionais devido as bioatividades apresentadas por muitas destas moléculas, 

como é o caso dos β-carotenos, que enriquecem os alimentos com a atividade pró-vitamínica A, fortalecem o 

sistema imunológico e diminuem a suscetibilidade a doenças degenerativas (DIAS; FERREIRA; BARREIRO, 

2015).  

Nos últimos anos, consumidores de produtos coloridos apresentaram uma rejeição ao uso de corantes 

sintéticos e artificiais. Ao mesmo tempo, a coloração utilizando fontes naturais ganhou importância na indústria, 

e nas mais diversas áreas de produção e uso dos corantes naturais (BALAN, 2017). 

Mediante o crescimento das pesquisas cientificas em relação a extração e o uso dos pigmentos naturais, 

tem crescido o interesse de novas nova fontes naturais tais como  o uso da água residual do cozimento do pinhão 

que pode ser compatível com estratégias de produção mais limpa, devido à possibilidade de transformá-la em 

uma matéria-prima útil para a indústria têxtil e substituir um insumo oriundo de fonte não renovável, no caso os 

corantes sintéticos, por uma fonte renovável e menos perigosa (ROSSI, 2017). 

Diante deste contexto, embora os corantes naturais apresentem algumas desvantagens relacionadas à 

estabilidade e ao custo de produção, estes são mais seguros e menos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente 

frente aos corantes sintéticos. Associada a isto, a tendência da sociedade em relação ao consumo de produtos 

naturais vem acarretando em uma substituição gradativa dos pigmentos sintéticos pelos naturais e, 

simultaneamente, vem estimulando cada vez mais as indústrias e a comunidade acadêmica, a explorar novos 

meios e fontes de produção biotecnológicas de pigmentos naturais. 

 Na presente pesquisa, objetivou-se oferecer uma nova alternativa simples e de baixo custo para o ensino 

de química utilizando os corantes contidos nas flores de alguns vegetais facilmente encontrados na região de 

Arapiraca como indicadores de acidez e basicidade em aulas práticas de química no ensino médio (RAMOS; 

LUPETTI; CAVALHEIRO, 2000). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Para a realização da pesquisa foram utilizadas três espécies vegetais ricas em antocianinas: Zinnia 

elegans,  (benedita)  e  Catharantus roseus  (boa noite),  e Rosa gálica  L. (rosa vermelha) (Figura 1), a extração 

foi feita de acordo com o procedimento descrito na  literatura (PATRCINIO; ILHA, 2010). Foram utilizadas as 

espécies Hibiscos rosa-sinensis (hibisco) Ixora coccinea (alfinete-gigante) (Figura 2) como indicadores padrões 

para verificar a eficiência da metodologia.  
 

Figura 1: Flores utilizadas na pesquisa para a obtenção dos extratos, A - Rosa gallica, B - Catharanthus roseus, 

C - Zinnia elegans. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Figura 2: Espécie vegetais utilizadas como solução padrão para os testes, A – Hisbiscus rosa-sinensis, B – Ixora 

coccinea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte:  Dados da pesquisa. 
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Devido à solubilização em água, os corantes das flores estudadas foram obtidos por meio de fervura em 

água destilada (fígura 3), no laboratório multidisciplinar da Universidade Estadual de Alagoas (TEIXEIRA; 

STRINGHETA; OLIVEIRA, 2008) com o auxílio de uma chapa de aquecimento. As flores foram fervidas em 

água destilada durante 25 minutos até que reduzisse a metade do volume inicial (TERCI; ROSSI, 2002), na 

proporção a massa de 25 gramas de pétalas (desidratadas) para 100 ml de água destilada (SANTOS et.al., 

2012). 

 

Figura 3: Extração do corante por fervura na chapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                             

 

          Fonte: Dados da pesquisa 

 

Depois de verificar a mudança de coloração de cada extrato retirou-se da chapa aquecedora deixando-os 

esfriar até atingir a temperatura ambiente (25°C). Após o resfriamento total foram filtrados (figura 4) com 

auxilio de funil e papel filtro. 

 

Figura 4: Filtração dos extratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em seguida foram feitos os testes para verificar a eficiência dos corantes como indicadores naturais, 

para isso utilizou-se soluções de produtos do cotidiano e soluções padrão ácidas e básicas. Adicionaram-se cinco 

gotas do corante as soluções propostas em cada tubo de ensaio (10 ml), observando-se a variação da cor, 

classificando-as em substâncias ácidas ou básicas (SILVA, 2001), Um béquer controle foi montado apenas com 

o corante vegetal testado. 

 

1. Solução aquosa de sabão de coco a 5% (básica) 

2. Solução aquosa de creme dental a 5% (básica) 

3. Solução aquosa de leite de magnésia a 5% (básica) 

4. Refrigerante ( do tipo Sprite) (ácida) 

5. Ácidp acético (ácida) 

6. Hidróxido de sódio (0,1M) (básica) 

7. Ácido cloridrico (0,1M) (ácida) 

8. Corante vegetal 

 

Em sequida realizou-se novos testes, agora com a fita indicadora de pH universal (figura 5). 
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Figura 5: Verificação do pH das soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para verificar a eficiência e estabilidade dos indicadores naturais, estes foram guardados e m vidros no 

congelador do laborátorio da Universidade Estadual de Alagoas, para a realização de testes mensais por um 

período de dez meses. Vale resaltar que os testes foram realizados em tréplica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os extratos obtidos a partir da Hibiscus rosa-sinensis e da Rosa gallica apresentaram coloração vinho, o 

preparado com a Iroxa chinensi apresentou a cor vermelha, o extrato obtido da Zinnia elegans apresentou 

coloração ferrugem, já o da Catharantus roseus apresentou uma coloração marrom, o pH desses extratos fcou 

estabelecido em torno de 5,0. Nos testes realizados com as soluções dos produtos do cotidiano foi observado 

variações de cores bem distintas para os indicadores de pH de origem floral, o que os classificam como bons 

indicadores de pH (WOEHL; BISPO, 2010) (tabela 01). 

 

Tabela 01 – Comportamento (mundança da coloração do meio) dos indicadores naturais em diferentes meios 

ácidos e básicos 

Indicador 

natural 

Solução  pH Coloração inicial Coloração final 

Zinnia elegans Sabão em pó 

Leite de magnésia 

Creme dental 

Vinagre 

Refrigerante 

10 

9 

 

8 

2 

3 

Esbranquiçado 

Esbranquiçado 

Esbranquiçado 

Incolor 

Incolor 

Amarelo/esverdeado 

Amarelo/esverdeado 

Amarelo/esverdeado 

Tons vermelho 

Tons vermelho 

Catharantus 

roseus 

Sabão em pó 

Leite de magnésia  

Creme dental 

Vinagre 

Refrigerante 

 

10 

9 

 

8 

2 

3 

Esbranquiçado  

Esbranquiçado 

 

Esbranquiçado 

Incolor 

Incolor 

Amarelo/esverdeado 

Amarelo/esverdeado 

 

Amarelo/esverdeado 

Tons vermelho 

Tons vermelho 

Hibiscos rosa-

sinensis 

Sabão em pó 

Leite de magnésia 

Creme dental 

Vinagre 

Refrigerante 

 

10 

9 

 

8 

2 

3 

Esbranquiçado 

Esbranquiçado 

 

Esbranquiçado 

Incolor 

Incolor 

Verde 

Verde  

 

Verde 

Vermelho 

Vermelho 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos resultados alcançados, observou-se que os extratos apresentam características semelhantes 

referentes à coloração; todos exibiram colorações bem próximas de vermelho em meio ácido, e próximo de verde 

em básico, desse modo, comprovou-se com relação aos resultados obtidos com soluções padrão ácidas e básicas 

e eficácia de todos os indicadores em soluções padrão ácidas HCI 0,1 mol/ L (ácido), NaOH 0,1 mol / L (base), 

foi observado comportamento similar para os indicadores de pH no que se refere à variação de cor em função da 

concentração de íons H+  (tabela 2) (figura 8 e 9). 

 

Tabela 02 – Comportamento dos indicadores de solução padrão 

Indicador Meio Ph Coloração inicial Coloração final 

Zinnia elegans Ácido 

 

1 Incolor Tons vermelho 

Básico 2 Incolor Amarelo 

esverdeado 

Catharantus 

roseus 

Ácido 1 Incolor Tons vermelho 

Básico 2 Incolor Amarelo 

esverdeado 

Hibisco rosa-

sinensis 

Ácido  1 Incolor Vermelho 

Básico 2 Incolor Verde 

Ixora sinensis Ácido 1 Incolor Tons alaranjado 

Básico 2 Incolor Verde 

Rosa gallica L. Ácido 1 Incolor Vermelho 

Básico 2 Incolor Verde 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Em diferentes pHs, os extratos adquirem coloração distintas que podem ser facilmente visualizadas de 

acordo com a cor adquirida na solução final. A variação de cor dos extratos das flores de Hibiscus rosa-sinensis, 

Rosa gallica, Ixora sinensis, Zinnia elegan, Catharantus roseus em função do pH estão ilustradas nas Figura 8 e 

9. As variações de cores observadas indicam que extratos brutos dessas flores podem ser usados como soluções 

indicadores de pH. Vale ressaltar que os testes foram realizados em tréplica mensalmente durante 12 meses com 

os extratos congelados sempre fazendo comparação com os testes que foram realizados no inicio da pesquisa 

citada, verificando-se que os extratos mantiveram as propriedades indicadoras. E também conforme relatos de 

trabalhos desenvolvidos por diversos autores podem ser aplicados para explicar equilíbrio químico, por 

apresentar boa reversibilidade da cor em diferentes pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ixora sinensi Sabão em pó 

Leite de magnésia 

Creme dental 

Vinagre 

Refrigerante 

10 

9 

 

8 

2 

3 

Esbranquiçado 

Esbranquiçado 

 

Esbranquiçado 

Incolor 

Incolor 

Verde 

Verde 

 

Verde 

Vermelho 

Vermelho 

Rosa gallica l. Sabão em pó 

Leite de magnésia 

Creme dental 

Vinagre 

Refrigerante 

10 

9 

 

8 

2 

3 

Esbranquiçado 

Esbranquiçado 

 

Esbranquiçado 

Incolor 

Incolor 

Verde 

Verde 

 

Verde 

Vermelho 

Vermelho 
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  Figura 6: Coloração dos extratos das flores 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados do autor 

 

Esses resultados corroboram com os testes realizados pelos seguimtes autores: Bispo e Woehl (2010) 

que utilizaram os extratos obtidos das plantas flor de cipó (Ipomea SP), flor de cipó corda-de-viola (Ipomea 

purpurea) e azaleia (Rhododendron indicum) e de Santos et. al, (2012) que utilizou a espécie lingua de leão 

(Hisbiscus rosa-sinensi) e alfinete gigante (Ixora coccinea) ambos os autores observaram que os extratos de tais 

espécies vegetais apresentam coloração verde em meio básico e vermelho em meio ácido. Podendo-se observar 

através dos experimentos dos autores citados anteriormente semelhança em relação à variação de cor apresentada 

tanto em meio ácido quanto em meio básico com relação aos dados da referida pesquisa, confirmando desse 

modo eficácia da metodologia utilizada. 

 

CONCLUSÃO  

 
Os resultados obtidos a partir dos extratos das flores de Zinnia elegans, Catharantus roseus, Rosa 

gálica L., mostraram-se eficazes na utilização como indicadores de pH, já que percebeu-se facilmente uma 

mudança de coloração quando adicionados a substância com caráter ácido ou básico. 

A simplicidade na realização dos experimentos favorece a aplicação em escolas de qualquer nível 

econômico social, pois os extratos podem ser obtidos até com a fervura das espécies em um fogão a gás, e as 

práticas realizadas na própria sala de aula. Tornando-se dessa forma uma proposta viável para escolas sem 

infraestrutura laboratorial.   
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EVIDÊNCIAS CIÊNTIFICAS SOBRE A INFLUÊNCIA CULTURAL NA 

COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS EM FEIRAS-LIVRES E 

MERCADOS MUNICIPAIS 

 

SCIENTIFIC EVIDENCE ON CULTURAL INFLUENCE ON THE 

COMMERCIALIZATION OF MEDICINAL PLANTS IN FREE TRADE FAIRS AND 

MUNICIPAL MARKETS 
                                                                                 

KARINE DE QUEIROZ MARTINS, karineqm@live.com                                               
 

RESUMO:  No ramo de comercialização de plantas medicinais  é possivel perceber  que existe uma enorme 

influência cultural pois, é um local que reúne inúmeras informações, trocas e aquisições de conhecimentos. 

Nessas feiras livres e mercados públicos  pode-se encontrar setores específicos que comercializam plantas 

medicinais mantendo e difundindo o saber empírico de diferentes origens. O objetivo deste trabalho é reunir 

informações sobre a influência cultural nas feiras livres e mercados municipais na comercialização das plantas 

medicinais.O estudo da comercialização das plantas medicinais em feiras e mercados públicos é importante para 

obter informações acumuladas durante gerações e conter conhecimentos sobre os benefícios e riscos 

relacionados e comparados com literatura cientifica. Acredita-se que essas informações e pesquisas relacionadas 

a etnobotanica contribua justamente na qualidade de vida da população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica.medicinal.saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 
A utilização das plantas medicinais têm sido um importante recurso cultural desde do primórdios da 

antiguidade até os dias atuais. Durante vários anos as plantas medicinais são utilizadas pela sociedade de 

diversas maneiras.  

É comum nas civilizações a troca de informações e meios de disseminar os conhecimentos tradicionais 

na utilização das plantas medicinais de uma região. As plantas eram utilizadas em vários aspectos e consigo traz 

histórias e culturas indispensáveis para a transmissão e a propagação dos meios de utilização de diferentes 

espécies.  

A primeira, cuja maior referência foi Hipócrates, representa a visão holística e as intervenções 

sistêmicas; a segunda escola, representada por Galeno, tem caráter reducionista, relacionando-se a intervenções 

mais específicas e focadas. (MCWHINNEY, 1996). Independentemente das formas utilizadas e das 

representações em um determinado grupo da sociedade, as plantas faz parte do meio cultural e que devem ser 

transmitidas para as novas gerações. A maneira de manejar, cuidar e utilizar podem variar e trazer efeitos 

diferentes para tratamento de alguma enfermidade ou até formas de degustação. 

Seja como for, as plantas medicinais integram as medicinas tradicionais ou folclóricas em várias partes 

do mundo, tendo as grandes navegações, a partir do século XV, promovido “o intercâmbio de espécies vegetais” 

(SAAD, 2009, p. 6) entre a Ásia, a África, a Europa e a América. 

A Historicamente, o uso de plantas no tratamento e na cura de doenças é tão antigo quanto à espécie hu-

mana (MACIEL et al., 2002). 

                 É comum encontrar em várias comunidades uma diversificação de plantas medicinais e a sua 

utilização em diversas formas, porém, a partir de um tempo as plantas passou a ser um meio de renda para 

diferentes grupos sociais. Atualmente, existem vários setores que comercializam vários tipos de plantas 

medicinais, porém, as feiras livres e mercados municipais sempre foram um meio de tradição e disseminação de 

conhecimentos.  

                    Na comercialização das plantas medicinais nas feiras livres constituem locais com várias histórias, 

identidade e laços entre os comerciantes, clientes e frequentadores. São lugares que crescem crianças e 

desenvolvem conhecimentos sobre a utilização a partir da geração.  

                  Segundo Jain (2000) Apesar da sua importância, poucas investigações etnobiologica contemplam os 

vendedores em feiras livres. Além disto, em algumas culturas a escolha por um tratamento é frequentemente 

explicada por esta complexa compreensão de saúde e das prováveis causas da doença. Plantas e medicamentos 

podem ser efetivos não apenas em função de sua ação farmacológica, mas em função do significado cultural que 
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lhes é atribuído, retratando desse modo o conhecimento popular que um povo tem, que além de representar sua 

cultura, apresenta uma fonte de cura para certas enfermidades (HOEFFEL et al, 2011).  

O objetivo desse trabalho é analisar e compreender a importância da pesquisa nas feiras livres e mostrar 

a importância de pesquisar nessa área apresentando que existe vários saberes culturais que devem ser mantidos. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

Muitas plantas estão sendo estudadas cientificamente, com o objetivo de confirmar suas utilidades, bem 

como para descobertas de novas possibilidades de cura para muitas doenças (DUTRA, 2009). Segundo Arnous 

et. al. (2005), o desenvolvimento da tecnologia e o interesse em confirmar o conhecimento em medicina popular 

são os responsáveis pelas pesquisas científicas sobre as plantas medicinais bem como seu valor terapêutico.  

Dois dos locais em que o uso dos recursos sofrem influências notáveis do conhecimento de diversos 

povos são as feiras livres e os mercados regionais (ALBUQUERQUE,1997). É comum serem mencionados na 

literatura científica os termos “feiras-livres” e “mercados públicos” como lugares semelhantes. No entanto, 

existe diferença entre eles. Enquanto para o mercado torna-se necessário uma estrutura, um lugar certo onde 

possa abrigar os comerciantes que expõem suas mercadorias de forma fixa, onde sempre haverá produtos à 

espera de compradores, para as feiras-livres não é preciso um lugar criado para essa finalidade, sendo qualquer 

lugar apropriado para que aconteçam (FONSECA; TEIXEIRA; FONSECA, 2009). 

Os mercados informais constituem locais onde são escritas várias histórias tanto dos comerciantes que 

os utilizam, quanto da sociedade que os frequentam, além de relações comerciais e laços de convivência. São 

lugares de identidade e tradições, propiciando o entrelace urbano e rural (BARBOSA, 2002). 

A interrupção ou abandono da transmissão deste etnoconhecimento (etnobotânica, etnofarmacológia, 

etnomedicina, etc.) pode estar gerando um tipo de “erosão de conhecimentos” construídos ao longo da história 

da humanidade, cuja riqueza e diversidade de opções deram sustentação a perpetuação da espécie humana até a 

atualidade (RIEDER,2010). 

            Nesse sentido, os erveiros desempenham papel de destaque no comércio de plantas e produtos medicinais 

realizado em vários municípios do Brasil, apresentando-se como agentes fundamentais na manutenção, 

transmissão e divulgação do conhecimento popular sobre as plantas e seus respectivos usos (FREITAS, et al. 

2012).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
     Os estudos sobre a utilização e a comercialização das plantas medicinais em feiras e mercados públicos é 

importante para obter informações acumuladas durante gerações e conter conhecimentos sobre os benefícios e 

riscos relacionados e comparados com literatura cientifica. Nesta pesquisa contém várias constatações da 

utilização das plantas medicinais desde dos primórdios da sociedade até a comercialização e por isso, devido ao 

crescimento desacelerado das indústrias e mercados nesse ramo é necessário que pesquisas sejam realizadas 

nesses segmentos para preservação cultural de uma determinada região.   
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RESUMO: A presente pesquisa trata de um estudo explorativo realizado através de pesquisa bibliográfica. As 

pesquisas bibliográficas baseiam-se nas bases de dados da Scielo, CAPES, Google Acadêmico, publicados no 

período de 1970 a 2017. Foram selecionados para compor essa revisão de literatura 08 artigos internacionais; 2 

artigos nacionais; 06 sites informativos internacionais e 02 nacionais, e 07 livros nacionais e 1 internacional. 

Este estudo denotou que as mudanças evolutivas dos animais em questão são verídicas, e que algumas dessas 

características foram moldadas através de suas adaptações as mudanças terrestres ao longo da era, demorando 

milhares ou mesmo milhões de anos. Muitos animais foram extintos, sendo esse fenômeno consequência de 

vários fatores, dentre eles movimentos de continentes e dos efeitos de tais movimentos no clima e na geografia. 

Conhecer a evolução das espécies é relevante para estudar seu comportamento. 
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Evolution of anuran amphibians: a literature review 
 

ABSTRACT: The present research deals with an exploratory study carried out through bibliographical 

research. Bibliographic searches are based on the databases of Scielo, CAPES, Google Scholar.  We selected 08 

international articles; 2 national articles; 06 international information sites and 02 national and 07 national and 

international 1 book that met the inclusion criteria. This study denoted that the evolutionary changes of the 

animals in question are true, and that some of these characteristics were shaped by their adaptations to 

earthworms throughout the era, taking thousands or even millions of years. Many animals were extinguished, 

being this phenomenon consequence of several factors, among them movements of continents and the effects of 

such movements in the climate and the geography. Knowing the evolution of species is relevant to studying their 

behavior. 
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INTRODUÇÃO 
 

A transformação de peixes em anfíbios foi um fenômeno de fundamental importância para a ocupação do 

espaço terrestre, entretanto, há uma dificuldade de entender, quais os ancestrais da subclasse de cordados 

lissamphibia (todos os anfíbios viventes atuais), especificamente os anfíbios anuros e suas características 

morfofisiológicas, que denotam essa transição de animal aquático para terrestre. Embora os anfíbios tenham 

conseguido fazer essa mudança significativa, no geral nunca conseguiram dominar a terra. Eles nunca foram 

capazes de emancipar-se da água - e água fresca -, exceto no caso de algumas espécies excepcionais (LANE, 

1945).  

Assim como os dinossauros, os antigos anfíbios em geral evoluíram ao longo de vários períodos 

geológicos e foram encontrados em uma enorme variedade de formas e tamanhos. O mais antigo, o 

Ichthyostegelia, surgiu no final do período Devoniano e se assemelhava a salamandras modernas com caudas 

mais largas. Estes foram logo suplantados no período carbonífero pelo Lepyspondyli completamente aquático, 

cujas cabeças em forma de bumerangue teriam sido muito pesadas ou impraticáveis demais para funcionar em 

terra. Assim, essas criaturas antigas evoluíram, passando por toda a era do Carbonífero e entrando na era do 

Permiano, pouco antes do surgimento dos dinossauros. Uma característica do Permiano é que a fauna terrestre 

maior começou a emergir, e os anfíbios não foram exceção (MACDONALD, 2015). 
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 Dessa maneira, observa-se que forças evolutivas impeliram esses primeiros tetrápodes a desistir de sua 

aconchegante existência aquática para o que deve ter sido uma vida terrestre incerta, desafiadora e desconhecida, 

embora uma série de ideias seja ferozmente debatida (PIERCE, 2010). 

Os primeiros anfíbios surgiram há cerca de 380 milhões de anos, e hoje estão divididos em três ordens: 

Anura (sapos, rãs e pererecas), Caudata (salamandras) e Gymnophiona (cecílias ou cobras-cegas). Uma das 

principais características que une essas três ordens é a pele lisa e permeável, com a presença de glândulas 

mucosas e de veneno. A diversidade de espécies conhecidas difere entre as três ordens. Os anuros são os animais 

mais representativos nas regiões tropicais do mundo (FROST, 2011). 

Os animais denominados anuros usualmente possuem pernas longas e movem-se por saltos, e esta forma 

do corpo é encontrada em muitas linhagens. As formas semiaquáticas são moderadamente hidrodinâmicas e 

possuem pés dotados de membranas interdigitais. Os anuros terrestres de grande porte, que dão saltos curtos em 

vez de longos, são frequentemente denominados sapos. Geralmente possuem cabeça áspera, corpo pesado, 

pernas relativamente curtas e membranas interdigitais pouco desenvolvidas (POUGH et al., 2008). 

Os anfíbios anuros fornecem exemplos sobre como os animais evoluíram de um ambiente 

predominantemente aquático para uma vida terrestre, embora ainda dependam da água para o desenvolvimento 

das larvas e para evitar dessecamentos (HEYER, 1970). 

 Podem ser encontrados em quase todas as partes do mundo, estando ausentes apenas nas regiões Ártica e 

Antártica, algumas ilhas oceânicas e alguns desertos extremamente áridos. Existem aproximadamente 4000 

espécies viventes de anfíbios anuros no mundo, sendo a maior parte destas (aproximadamente 44%) registrada 

exclusivamente nas regiões tropicais do planeta (POUGH, 1999). 

A vocalização é uma adaptação relacionada ao período de atividade e importante durante o período 

reprodutivo. Mas, nem sempre a vocalização está relacionada aos períodos reprodutivos, pois as fêmeas também 

podem ser procuradas por busca ativa pelos machos (CARDOSO; HADDAD, 1984). 

Especialmente os anuros (sapos e rãs), exibem uma maior diversidade de modos reprodutivos do que 

outros vertebrados tetrápodes. Vinte e nove modos reprodutivos foram reconhecidos pelos anuros. (HADDAD et 

al., 2005) 

A reprodução é um complexo de combinações que envolvem fenótipos, comportamentos e condições 

ambientais. A literatura cita dois padrões temporais de comportamento reprodutivo entre anuros, o explosivo e o 

prolongado. No primeiro, a reprodução ocorre em poucos dias, e todos os indivíduos se expõem e participam 

sincronicamente; no segundo tipo, a reprodução é mais lenta, e se estende por semanas. Estes comportamentos 

estão intimamente relacionados com os tipos de desova que, por exemplo, podem ocorrer em ninhos de espuma, 

gelatina ou em cordões, com os locais de oviposição, que podem ser aquáticos ou terrestres, e com predação e o 

desenvolvimento larval (rápido ou lento). Os modos reprodutivos em anuros são os mais diversificados dentre os 

vertebrados (WELLS, 1977). 

As larvas em geral têm sistemas de linhas laterais, e os canais laterais são retidos nos adultos de anfíbios 

aquáticos, tais como a rã africana com garras e as salamandras aquáticas, mas são perdidos nas espécies adultas 

terrestres. Os vertebrados terrestres que retomaram secundariamente para a água, tais como as baleias e 

golfinhos, não possuem o sistema da linha lateral (POUGH et al., 2008). 

Esses indivíduos geralmente caçam de espera e a dieta e o comportamento alimentar dos anfíbios anuros 

estão associados aos tipos de micro- habitats que eles ocupam (POMBAL JR.; HADDAD, 2005). Diferentes 

valores são atribuídos aos anfíbios anuros, como por exemplo, na regulação das cadeias alimentares, 

principalmente no controle de pragas. Consequentemente, são esses animais que trazem contribuições 

importantes para a manutenção das produções agrícolas, além de serem considerados bons bioindicadores 

ambientais devido a sua sensibilidade a alterações no meio (HADDAD, 2008). 

De uma maneira geral, os anuros demonstram sinais de condições adequadas de hábitat, pelo fato de sua 

história de vida estar diretamente associada ao ambiente, não só por apresentarem forte sensibilidade às 

alterações na qualidade da água, já que são dependentes do meio aquático (GASCON, 1991).  

A evolução é o processo que moldou a história dos vertebrados, e é o princípio subjacente a sua biologia. 

A compreensão dos princípios e processos evolutivos é essencial para a apreciação da diversidade de 

vertebrados, já que essa diversidade é o resultado direto da evolução (POUGH et al., 1999). 

O estudo dos processos evolutivos é de fundamental importância para compreender atualmente o 

comportamento natural dos indivíduos e a grande diversidade de anfíbios anuros. Assim, objetiva-se com essa 

pesquisa conhecer a evolução dos anfíbios anuros, analisar a seleção natural e os fatores morfofisiológicos e 

ambientais que viabilizaram ao longo das eras sua chegada e permanência no ambiente terrestre.  
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

Para a realização desse estudo de revisão literária foi necessária uma ampla pesquisa bibliográfica de 

artigos e livros publicados em meios digital e impresso. 

Neste artigo, foram utilizados 07 livros nacionais e 01 internacional; 08 artigos internacionais e 02 

nacionais; 06 sites informativos internacionais 02 nacionais, publicados no período de 1970 a 2017, que 

abordavam o tema “evolução dos anfíbios anuros”. Inicialmente mostrou-se a morfologia, fisiologia e o 

comportamento natural desses animais, que os possibilitaram viver em ambiente terrestre. As literaturas que 

tratavam de arqueologia, paleontologia e história desses animais, foram de suma importância para melhor 

compreendermos a importância da evolução, não apenas em nossa civilização, mas também nos animais que são 

parte da evolução do modo de vida da humanidade. 

 

 

EVOLUÇÃO - O SURGIMENTOS DOS PRIMEIROS ANFÍBIOS ANUROS 

 
Os vertebrados são eumetazoários, de simetria bilateral, triblásticos, celomados, deuterostômios, com 

segmentação nem sempre distinta (AZEVEDO; HENNIG, 1983). 

Começando com o aparecimento dos vertebrados no Ordidoviciano, a diversidade de vertebrados parece 

ter aumentado lentamente ao longo do Pal eozoico, e do início do Mesozoico, e depois rapidamente durante os 

últimos cem milhões de anos (POUGH et al. 1999). 

O período Devoniano, que teve início há cerca de 400 milhões de anos, foi uma época de temperaturas 

amenas e alternância de secas e inundações. Durante este período, alguns vertebrados primariamente aquáticos 

desenvolveram duas características que foram importantes na evolução subsequente da vida na terra: pulmões e 

membros locomotores (HICKMAN et al., 2004). 

Os anfíbios em geral evoluíram a partir de ancestrais de nadadeiras lombadas cerca de 50 milhões de anos 

após o aparecimento os peixes ósseos. A classe atingiu seu ápice após mais de 75 milhões de anos, no 

Carbonífero Superior, mas continuou abundante até o final do Triássico. Relativamente poucos tipos de anfíbios 

sobrevivem até o presente, mesmo assim, distribuindo-se em áreas tropicais e temperadas de todo o mundo; seus 

hábitos e hábitats são diversos (HILDEBRAND; JUNIOR GOSLOW, 1995). 

Os anfíbios anuros possuem algumas características biológicas e ecológicas, tais como dependência de 

água ou de hábitats úmidos para a reprodução, pele permeável e exposta, baixa capacidade de deslocamento e 

sensibilidade às mudanças no ambiente (HADDAD; PRADO, 2005). 

Os anuros têm corpo inflexível e nadam por meio de golpes simultâneos das patas traseiras. Alguns 

paleontólogos sugeriram que a forma do corpo dos anuros evoluiu devido às vantagens desse modo de natação. 

Uma hipótese alternativa sugere que a forma do corpo dos anuros remonta à vantagem obtida pelo animal que 

podia repousar próximo à margem de um fluxo d'agua e escapar de predadores aquáticos ou terrestres com um 

salto rápido seguido de locomoção na terra ou na água (POUGH et al., 2008). 

Os registros fósseis nos permitem visualizar as mudanças evolutivas através de escalas mais amplas de 

tempos. Espécies surgem e extinguem-se repetidamente através do registro fóssil (HICKMAN et al., 2004). 

Os primeiros anfíbios reconhecidos (Ichthyostega) estão em rochas do Devoniano da Groelândia e tinham 

tamanho considerável, pois seus crânios medem 15 cm comprimento. Tinham pernas bem desenvolvidas, 

existiam vestígios de um opérculo e uma nadadeira caudal sustentada por raios ósseos. Descendiam 

provavelmente de peixes crossopterígios, tinham tanto respiração aquática como aérea e possuíam nadadeiras 

com suportes esqueléticos dos quais as pernas dos tetrátopodos poderiam ter-se originado (STORER et al., 

2000). 

Antes do início do período Jurássico, nenhum fóssil de anuro foi encontrado. Nas rochas mais antigas 

(eras mesozoicas e paleozoicas remontam ao período devoniano), encontram-se muitos fósseis de anfíbios, todos 

extintos há muito tempo. Fósseis de adultos foram encontrados, principalmente em formações rochosas que os 

geólogos acreditam ter formado a partir de sedimentos no fundo das lagoas e lagos (HOLDREGE, 2016). 

Segundo Pough e colaboradores (2008), os fósseis mais antigos que talvez representem os Amphibia 

modernos consistem em vértebras isoladas do Período Permiano que parecem incluir tipos de salamandras e 

anuros (Figura 01). 
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Figura 01: Triadobatrachus 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Pough e colaboradores (1999). 

 

 
A seleção de habitats de reprodução tem implicações de grande escala para distribuições de espécies e 

estrutura da comunidade e ramificações de menor escala para a sobrevivência da prole e a aptidão dos pais. Em 

anuros, a deposição de descendentes é um processo de tomada de decisão que envolve a avaliação de múltiplos 

fatores em um local de reprodução, incluindo a presença de predadores e competidores. A teoria evolucionista 

prevê que os anuros adultos devem procurar minimizar o risco de predação aos descendentes, reduzir a pressão 

da competição e maximizar a sobrevivência da prole. Muitos estudos experimentais demonstraram a capacidade 

dos anuros em avaliar os locais de deposição para predação e competição e escolher de acordo, mas nossa 

compreensão dos vários fatores ecológicos envolvidos na escolha do local e as consequências mais amplas da 

escolha ainda é limitada (BUXTON; SPERRY, 2017). 

As mais de 3.450 espécies de sapos e rãs que compõem a ordem Anura (Gr. an, sem, +  oura, cauda) são, 

para a maioria das pessoas, os anfíbios mais familiares. O quadro 1 mostra a descrição de algumas famílias de 

anuros existentes, número de espécies e um exemplo de cada. 

 
Quadro 1 - Descrição de três famílias de anuros, número de espécies e um exemplo. 

 

Família Espécie Exemplo de Espécies 

Ranidae 394  Rã-verde 

Bufonidae 603 Sapo-comum 

Hylidae 711 Perereca Europeia 

Fonte: Frost (2018) 

 

O maior anuro é o Conrauna goliath do oeste africano, que mede mais de 30 cm de um comprimento 

desde a extremidade do focinho até a cloaca. Este gingante alimenta-se de animais tão grandes quanto ratos e 

patos. Os menores sapos registrados são Eleutherodactylus iberia e Psyllophyme didactyla, medindo menos de 1 

cm de comprimento. 
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Um ponto de vista menos catastrófico afirma que os vertebrados terrestres evoluíram em ambientes 

úmidos onde as condições eram favoráveis para uma transição gradual para a vida no ambiente terrestre. Uma 

competição reduzida e menos predadores no habitat terrestre, novas fontes de alimento e temperaturas 

ambientais mais altas podem ter sido fatores importantes nesse processo (STORER et al., 2000). 

 

EVOLUÇÃO DAS RÃS 

 
Do registro fóssil, podemos saber que as rãs foram uma presença criativa na terra por um longo tempo. 

Nós encontramos sapo ósseos de volta ao início do período jurássico da era Mesozoica. Muitas espécies surgiram 

e morreram desde então, mas rã, da ordem "anuros" em termos científicos, tem permanecido presente. A 

diversidade de rãs aumentou com o tempo, e a variedade atual (HOLDREGE, 2016). 

A pele é mole, lisa e úmida. A cabeça apresenta uma ampla boca, pequenas narinas valvulares, grandes 

olhos esféricos e, atrás de cada olho, um tímpano achatado ou membrana timpânica. Cada olho possui uma 

pálpebra superior carnosa e opaca e uma inferior menor.  Na extremidade posterior do corpo situa-se o ânus ou a 

abertura cloacal, através da qual são eliminados os restos não digeridos, o líquido de excreção produzido pelos 

rins e os gametas (STORER et al., 2000). 

As rãs são hoje principalmente terrestres quando adultos, desenvolvem membros posteriores 

especializados, com membranas entre os dedos que adaptam mais para a natação do que para mover-se sobre a 

terra. Ocupam uma grande variedade de habitats. No entanto, seu modo de reprodução aquático e sua pele 

permeável lhe impede de afastar-se muito das fontes de água, e sua ectotermia os afasta dos habitats polares e 

subárticos (HICKMAN; ROBERTS; LARSON, 2004). 

Para Miranda (2017) uma nova análise mostra que a população de rãs aumentou potencialmente depois da 

extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos. Isso parecia contradizer evidências anteriores que sugerem uma 

origem muito mais antiga de alguns grupos de rãs. As rãs tornaram-se um dos grupos de vertebrados mais 

diversos existentes, contando com mais de 6.700 espécies catalogadas. No entanto, a falta de dados genéticos 

tem dificultado o rastreamento e construção da história evolutiva desses animais. 

 

Figura 02 - Gerobatrachus hottoni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.reuters.com/article/us-fossil-frog/scientists-discover-frogamander-fossil-

idUSN2134298920080522 (2018). 

 

 
O fóssil de um anfíbio que viveu há milhões de anos no Texas, nos Estados Unidos, é o elo perdido que 

demonstra que as rãs e as salamandras descendem dos temnospôndilos, uma espécie extinta, segundo um estudo 

da Universidade de Calgary (Canadá). O exame e a descrição detalhada do fóssil da maior rã de Hotton, 
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Gerobatrachus hottoni (Figura 02), colocam fim à principal polêmica sobre a evolução dos vertebrados, que se 

devia à falta de informação sobre formas de transição conhecidas (EFE, 2012). 

O Gerobatrachus hottoni tem uma mistura de características de rã e salamandra, com ossos do tornozelo 

fundidos, como vistos apenas em salamandras, um crânio amplo, semelhante a um sapo, e uma espinha dorsal 

que se assemelha a uma mistura dos dois. O fóssil sugere que os anfíbios modernos podem ter vindo de dois 

grupos, com rãs e salamandras relacionadas a um antigo anfíbio conhecido como Temnospondyli e cecilos 

parecidos com minhocas, mais próximos dos Lepospondylis, outro grupo de antigos anfíbios (STEENHUYSEN, 

2008).  

De acordo com Holdrege (2016), as rãs estão claramente conectadas no fluxo de evolução com os 

primeiros anfíbios e, antes disso, peixes antigos. 

Das mais de 6.000 espécies de rãs, apenas uma, uma rã-arborícola sul-americana chamada Gastrotheca 

guentheri, possui dentes nas mandíbulas superior e inferior. A maioria dos sapos tem apenas pequenos dentes no 

maxilar superior (DELL’AMORE, 2011). 

As rãs mais terrícolas hibernam no húmus do solo da floresta. Elas toleram baixas temperaturas, e muitas 

realmente sobrevivem ao congelamento dos fluidos extracelulares, que representam 35% da água do corpo. Estas 

rãs tolerantes ao congelamento preparam-se para o inverno acumulando glicose e glicerol nos fluidos corpóreos, 

protegendo assim tecidos dos efeitos normalmente nocivos da formação de cristais de gelo (HICKMAN; 

ROBERTS; LARSON, 2004). 
Para Gardner (2016) embora o registro fóssil de girinos seja mais limitado que o registro de rãs, é mais 

extenso e informativodo que geralmente apreciado.O registro fóssil dos girinos consiste exclusivamente de 

fósseis corporais, muitas vezes na forma de esqueletos com tecidos moles associados. Os fósseis de girinos são 

conhecidos em mais de 40 localidades do início do Cretáceo (final do Berriasiano – início do Valanginiano) até o 

final do Mioceno: 24 localidades (Cretáceo Inferior e Cenozóico) na Europa. 

A evolução tem um papel central na biologia dos vertebrados, pois proporciona um princípio que 

organiza a diversidade observada e ajuda a enquadrar as espécies extintas no contexto das atuais (POUGH et al., 

1999). 

 

EXTINÇÃO DURANTE A EVOLUÇÃO 

 
Os processos e eventos evolutivos são intimamente associados às mudanças que ocorrem na Terra durante 

a história dos vertebrados. Estas mudanças são resultadas dos movimentos de continentes e dos efeitos de tais 

movimentos no clima e na geografia (POUGH et al., 1999). Assim, ao longo do tempo, essas mudanças que 

ocorreram na Terra foram fatores significativos para extinção de algumas espécies de anfíbios anuros primitivos. 

Segundo Pough e colaboradores (2008), uma extinção significante, ocorreu no final do Permiano Inferior. 

Quinze famílias de tetrápodes sofreram extinção, incluindo muitos tetrápodes anamniotas ("anfíbios" em sentido 

amplo) e pelicossauros (répteis semelhantes a mamíferos). Estas extinções podem ter se relacionado com 

modificações climáticas associadas com o final do Período Permo-Carbonífero de glaciação e, talvez, também 

com as modificações concomitantes na atmosfera, com um decréscimo nos níveis de oxigênio e uma elevação 

nos níveis de dióxido de carbono. 

O anfíbio anuro Palaeobatrachus,(Figura 03), extinto e pertencente à família Palaeobatrachidae possuía 

vertebras procélicas, uróstilo com côndilo duplo e viveu do Jurássico Superior a Plioceno, na Europa (STORER, 

2000). 

 
Figura 03: Palaeobatrachus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Palaeobatrachus (2018). 
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Limnocelis foi outro extinto gênero de tetrápode que apareceu muito próximo da origem dos amniotas. 

Limnoscelis pode ter sido uma forma de tronco que os répteis mais avançados que podem ter descido. Ele corre 

como fóssil em rochas permianas (aquelas de 251 a 299 milhões de anos) da América do Norte. Limnocelis tinha 

cerca de  1.5 metros (5 pés) de comprimento, com um esqueleto robusto e um crânio bastante longo e sólido 

(RAFFERTY, 2010). 

O Beelzebufo era um sapo gigantesco, do tamanho de uma bola de praia, que viveu 70 milhões de anos 

atrás, tinha uma mordida que teria sido forte o suficiente para pegar pequenos dinossauros.  

Beelzebufo ampinga era o maior sapo que já existiu, porém semelhante aos modernos sapos Ceratophrys 

(STARR, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 
Ao longo  desse estudo, foi percebido que o tema “Evolução” possui uma complexidade, devido a 

existêcia de muitas características que foram perdidas ao longo das eras geológicas. Em relação aos anfíbios 

anuros, essa temática se torna interessante em virtude de representar os primeiros tetrápodes, os primeiros 

animais a habitar o ambiente terrestre, porém suas características morfofisiológicas, ainda, os tornam 

dependentes do ambiente aquático. 

A evolução dos anfíbios foi de fundamental importância para a ocupação de um espaço que dantes era 

desconhecido e hostil para a vida, o espaço terrestre. Forças evolutivas forçaram e fizeram com que esses 

primeiros tetrápodes desenvolvessem características que viabilizaram a sua saída da água. Dessa maneira, 

observa-se que este estudo se torna relevante, em função de melhorar o conhecimento sobre o comportamento 

desses animais. 
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RESUMO: Alguns autores atribuem a intensa exploração de madeira a diferentes fatores, como limitações 

econômicas da população e acessibilidade a áreas florestais, visto que as comunidades mais afastadas dos 

grandes centros urbanos, não raro, estão próximas a fragmentos de vegetação nativa e geralmente as pessoas 

residem próximas as áreas de vegetação nativa, coletam a lenha verde ou seca, com isso o presente trabalho tem 

por objetivo conhecer a diversidade de plantas utilizadas no presente e no passado para coleta, consumo de lenha 

e uso doméstico e percepções locais sobre as transformações na paisagem.  A pesquisa foi realizada na 

comunidade rural Serrote do Amparo, distante 12km do centro urbano de Santana do Ipanema-AL, no período de 

agosto de 2017 a Julho de 2018. Para a obtenção dos dados etnobiológicos foram realizadas as seguintes etapas: 

(1) visitas a comunidade para estabelecer espaço amostral, (2) assinatura do TCLE – Termo de consentimento 

livre e esclarecido, pelos chefe de família presente na residência no momento da visita, (3) preenchimento da 

entrevista semi-estruturada; que contém perguntas abertas e fechadas sobre os objetivos centrais da pesquisa e 

por fim; (4) a Lista Livre, onde os entrevistados citaram as plantas conhecidas no passado e no presente. 

Obtivemos um total de 20 etnoespécies citadas como conhecidas e/ou usadas pela comunidade no presente e no 

passado e constamos que os moradores da comunidade Serrote do Amparo, exploraram grande parte dos 

recursos madeireiros que tinham em suas propriedades, começando a perceber esse declínio vegetativo por volta 

dos anos 90. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade Rural, situação socioeconômica , etnobiologia. 

 

 

WOOD EXTRACTIVISM IN THE ALAGOAN SERTÃO: 

COLLECTION, FIREWOOD CONSUMPTION FOR DOMESTIC USE 

AND LOCAL PERCEPTIONS ON LANDSCAPE CHANGES. 

 
ABSTRACT: Some authors attribute the intense exploitation of wood to different factors, such as economic 

limitations of the population and accessibility to forest areas, since the communities further away from large 

urban centers are often close to fragments of native vegetation and generally people live nearby the native 

vegetation areas collect the green or dry firewood, with the purpose of this study is to know the diversity of 

plants used in the present and in the past for collection, firewood consumption and domestic use and local 

perceptions about the transformations in the landscape. The research was carried out in the rural community of 

Serrote do Amparo, 12km away from the urban center of Santana do Ipanema-AL, from August 2017 to July 

2018. In order to obtain the ethnobiological data, the following steps were performed: (1) visits to the 

community to establish sample space, (2) signature of the TCLE - informed consent form, by the head of the 

household present at the time of the visit, 3) completion of the semi-structured interview; which contains open 

and closed questions about the central objectives of the research and finally; (4) the Free List, where the 

interviewees cited the plants known in the past and present. We obtained a total of 20 ethnoespecies cited as 

known and / or used by the community in the present and in the past and we found that the inhabitants of the 

community of Serrote do Amparo explored much of the wood resources that they had in their properties, 

beginning to perceive this vegetative decline by around the 90s. 

 

KEYWORDS: Rural community, socioeconomic situation, etnobiology. 
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INTRODUÇÃO 

 
Alguns autores atribuem a intensa exploração de madeira a diferentes fatores, como limitações econômicas 

da população e acessibilidade a áreas florestais, visto que as comunidades mais afastadas dos grandes centros 

urbanos, não raro, estão próximas a fragmentos de vegetação nativa e geralmente as pessoas residem próximas as 

áreas de vegetação nativa, coletam a lenha verde ou seca (MCELWEE,2010; RAMOS e ALBURQUERQUE, 

2012; SAMANT et al., 2000; THAPA e CHAPMAN, 2010), o que gera alterações nos status de conservação e 

pode se constituir um fator de ameaça a diversidade biológica, dependendo da intensidade da coleta (MUSTAFA 

et al.,2011; SHANKAR et al., 1998; VELÁSQUEZ et al., 2010). 
Em adição, muitas áreas com vegetação nativa vêm sendo cortadas e substituídas por áreas de agricultura e 

pastagem, o que modifica as paisagens naturais e reduz o tamanho dos fragmentos e aumenta o risco de extinção 

das espécies, tornando urgente o estabelecimento de medidas e ou estratégias de conservação. Uma das 

alternativas que têm sido apontadas para solucionar esse problema seria o estudo sobre o uso que as populações 

locais fazem dos recursos naturais e a análise detalhada do impacto de suas práticas sobre a biodiversidade 

(Alburquerque,1997,1999; Toledo et al. 1995.) 

Diante deste cenário surge a importância dos estudos etnobiológicos, com finalidade de identificar as 

práticas locais de uso e manejo de recursos madeireiros e como as populações locais percebem as modificações 

da paisagem. Uma das importantes contribuições que esses estudos podem fornecer é o entendimento do 

complexo sistema que determina os critérios locais de seleção e uso de uma espécie. A outra consiste em acessar 

as percepções locais sobre as mudanças nas paisagens a partir dos usos madeireiros e tentar entender como o 

público da Comunidade Serrote do Amparo percebe a vegetação em volta de suas residências e locais próximos, 

uma vez que estes estudos a respeito das percepções ambientais e sobre o uso de recursos madeireiro são 

fundamentais para compreender as expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas das pessoas 

para com o ambiente e criar modelos de gestão ambiental (Guerra & Abílio, 2005; Silva et al., 2014).  

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo conhecer a diversidade de plantas utilizadas no presente 

e no passado para coleta, consumo de lenha e uso doméstico e percepções locais sobre as transformações na 

paisagem, observando a diversidade de plantas empregadas como lenha nos fragmentos vegetativos da 

comunidade Serrote do Amparo e acessar como as populações locais percebem os processos de modificação da 

paisagem vegetal; 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente estudo foi realizado em uma comunidade rural do município de Santana do Ipanema que se 

estende por 473,9 km² e contava com 44.949 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 102,7 

habitantes por km² no território do município. Vizinho dos municípios de Dois Riachos, Poço das Trincheiras e 

Carneiros, Santana do Ipanema se situa a 66 km a Sul-Oeste de Bom Conselho a maior cidade nos arredores. 

Situada a 272 metros de altitude, Santana do Ipanema tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 9° 21’ 

49’’ Sul, Longitude: 37° 14’ 54’’ Oeste. (IBGE, 2010) 

A comunidade rural Serrote do Amparo, está localizada a uma distância média de 12km do centro 

urbano de Santana do Ipanema. A região conta com a instalação de uma escola de educação básica municipal, 

que atende 329 alunos, em todas as séries do ensino fundamental. Um posto de saúde, que serviu como apoio 

logístico e informativo para a pesquisa realizada na comunidade e a mesma, apresenta uma associação de 

moradores com 60 sócios, onde estes serão a base amostral desse projeto. 

Tivemos como universo amostral, um total de 60 famílias que estão cadastradas na associação de 

moradores da Comunidade. Para a obtenção dos dados etnobiológicos, inicialmente foram realizadas visitas a 

todas as residências da comunidade selecionada para este estudo (Serrote do Amparo), no intuito de apresentar 

os objetivos do trabalho, conhecer o número total de membros em cada famílias, e se os mesmos utilizam e/ou 

utilizavam lenha em suas residências e convidá-los a participar da pesquisa. Antes da realização da entrevista 

para obtenção dos dados etnobiológicos foi solicitado aos chefes de famílias de cada residência que  se 

encontravam presentes no momento da visita e que concordaram em participar do trabalho, a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) segundo as normas éticas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde (Comitê de Ética em Pesquisa, Resolução nº 196/2012). 

Os dados sobre conhecimento, uso doméstico de lenha e percepções sobre a paisagem foram  obtidos 

utilizando os seguintes métodos: a) entrevistas semiestruturadas (Creswell,2010; Richardson,1999) com o chefe 

da família presente na residência no momento da visita a fim de obter dados socioeconômicos dos moradores das 

comunidades, bem como informações relativas ao uso de lenha no presente/passado, quais espécie eram mais 
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utilizadas, quais os responsáveis pela atividade na residência, as áreas de coleta, percepções sobre aumento ou 

diminuição na disponibilidade de espécies e principais responsáveis por tais mudanças.  

b) “lista livre” onde cada informante foi solicitado listar todas as plantas conhecidas, usadas e preferidas 

como lenha (Ramos et al., 2012). Para assim, termos uma visão geral do total de etnoespécies conhecidas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Foram citados pelos entrevistados um total de 20 etnoespécies de plantas conhecidas/usadas para lenha 

pela comunidade no passado (gráfico 01) e um total de 10 espécies conhecidas/usadas no presente (gráfico 02).  

 

 
GRÁFICO 01 

 

 
GRÁFICO 02 

 

Observa-se no primeiro gráfico um número de 20  de citações de diferentes etnoespécies, isso está 

ligado diretamente a abundância que antes existia nos locais de coleta apresentados pelos próprios entrevistados, 

aparecendo com maior número de citações a Catingueira , Jurema  e a Algaroba , sendo estas etnoespécies as que 

demonstraram uma grande importância e relevância para o cenário de manejo e uso tanto no presente como no 

passado da comunidade.     

Os entrevistados afirmam que no passado era mais frequente o uso dessas espécies citadas, por questões 

de maior disponibilidade de recursos e por serem as únicas saídas para cozinhar alimentos e para produzir carvão 

para comercialização.  

Na maioria das residências visitadas os moradores relataram que no entorno das propriedades as 

vegetações nativas foram sendo extraídas para o plantio da agricultura de subsistência e de plantio de forragem 

para os animais, gerando assim uma diminuição de espécies conhecidas e usadas no presente, pelo fato de uma 

enorme exploração no passado, esse fato explica o índice menor de citações de etnoespécies conhecidas/usadas 

no presente, onde foi constatado um total de 10 etnoespécies; uma diminuição de 50% em comparação com as 

etnoespécies citadas como conhecidas/usadas no passado reforçando a ideia de que a comunidade sofre as 

consequências da exploração desordenada e esses fatores aceleraram o processo de desaparecimento e 

diminuição da mata nativa e do não uso desses recursos.  
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A partir da ideia de dependência desses recursos constatado no passado, foi preciso compreender quais 

seriam os critérios que fizeram com que algumas etnoespécies de destacassem no critério de preferência e quais 

seriam esses critérios. Para compreender melhor esses aspectos de preferências adotados pela comunidade, 

MEDEIROS afirma em seu trabalho que existem dois padrões distintos de coleta de lenha, sendo ambos bastante 

conspícuos: (1) padrão especializado, com a escolha de espécies preferidas, mesmo que demande tempo de 

busca, e (2) padrão generalista, com a escolha de espécies mais disponíveis, sejam elas de boa qualidade ou não, 

mesmo que a queima destas seja mais rápida e que a frequência de coleta seja maior. (MEDEIROS, 2010). Essa 

divisão de preferência também está intimamente ligada a conhecimentos passados de geração em geração por 

membros da comunidade, construindo uma linha de conhecimento empírico onde classifica o período de tempo 

de queima longo, demonstra que a espécie tem seu fogo mais forte que outra determinada espécie. (J.S LIMA et 

al, 2011) A comunidade Serrote do Amparo apresentou exatamente as duas categorias de divisão de preferência 

citada por MEDEIROS (gráfico 03), tendo como destaque de preferência no passado, com um número maior de 

citações a etnoespécies catingueira (Gráfico 04). 

 

 
Gráfico 03 

 

 
Gráfico 04 

 

Como observado no gráfico 05 a Catingueira foi a etnoespécie mais citada entre os entrevistados, 

ocupando o espaço de preferência no passado e no presente. As justificativas para o uso dessa etnoespécie se 

observa no gráfico 4, onde os dois critérios de preferência citados se complementam, a maioria citou a 

etnoespécie por ser fácil de queimar e por ser mais resistente ao fogo. Em contrapartida algumas relataram que 

usavam determinadas espécies pelo fato de encontrar uma grande abundância nos locais de coletas ou próximas 
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de suas residências, essas características de uso afirmam a hipótese do padrão generalista, onde se usa aquilo que 

está mais próximo e mais fácil de se encontrar, mesmo que este não seja tão bom quanto aquela espécie que 

demanda mais tempo para encontrar, podemos comprovar essa tipo de preferência através de relatos feitos pelos 

entrevistados durante os momentos de conversas nas entrevistas como por exemplo: “Usamos de tudo, o que 

encontrarmos de galhos secos pelo caminho a gente queima”, “Só pegamos aqueles galhos que já estão no 

chão”, “todo o pau seca serve pra lenha, hoje não derrubamos mais como antes. Temos que preservar”.  
O critério de preferência de uso por questão de abundância de espécies nos locais, nos dá um sinal de 

que a exploração dos recursos naturais na comunidade Serrote do Amparo foi intensa e desordenada, chegando 

ao ponto de relatos de extinção local de espécies que hoje não se encontram mais nas localidades da comunidade. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os dados obtidos nessa pesquisa demonstram a importância que o uso madeireiro detém para as 

comunidades rurais e todo o conhecimento que esses moradores obtêm sobre questões de usos e preferências. Os 

próprios entrevistados percebem que são os causadores da diminuição de etnoespécies e das modificações das 

paisagens, entendem o seu papel de protagonistas e suas reais consequência sobre o uso desordenado da lenha.   

Podemos contatar que determinadas etnoespécies ocupam um lugar de preferência e que podem estar 

sofrendo uma grande pressão de uso e esse aspecto deve ser estudo mais afundo. Constatamos que o uso de 

recursos naturais do meio, está intimamente ligada a situação socioeconômica de cada família em especial; onde 

famílias que possuem mais poder aquisitivo, não utilizam diretamente esses recursos quando em comparação 

com famílias que detém um baixo poder aquisitivo. 
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RESUMO: A aparição de notícias relacionadas a acidentes ambientais e seus prejuízos à vida estão cada vez 

mais constantes. Conhecer o que pensam os alunos sobre meio ambiente e educação ambiental tem sido 

apontado pela literatura como uma estratégia de fundamental importância para se direcionarem ações e propostas 

a um programa de educação ambiental. O objetivo é discutir a importância da educação ambiental no ensino 

superior. A pesquisa foi realizada através da pesquisa quantiqualitativa com um diversificação de análise das 

literaturas disponíveis no site da Scielo e Google acadêmico com o método de realização e  observações 

qualitativas e se define por sua vez quanto aos meios como pesquisa bibliográfica. A disciplina que aborda 

questões ambientais ainda é muito restrita e lenta, por isso, é necessário que todos das instituição do ensino 

superior possam participar e concretizar essa responsabilidade que é uma função de todos. No caminhar de um 

possível desfecho, pois ainda há muito a ser realizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação, Educação Ambiental, Ensino Superior. 

  

ABSTRACT: The appearance of news related to environmental accidents and their damage to life are 

increasingly constant. Knowing what students think about the environment and environmental education has 

been pointed out in the literature as a strategy of fundamental importance for directing actions and proposals to 

an environmental education program. Universities are spaces of knowledge, research and teaching and, as a 

consequence, of transforming society through intellectual development and freedom of thought. There is no 

doubt, therefore, that the university should exert an example of sustainability in the social, economic and 

environmental spheres. The objective is to discuss the importance of environmental education in higher 

education. The research was carried out through the quantitative research with a diversification of the analysis of 

the literature available on the sites of Scielo and Google academic with the method of realization and qualitative 

observations and defined in turn as to the means as bibliographic research. The discipline that addresses 

environmental issues is still very restricted and slow, so it is necessary that all institutions of higher education 

can participate and realize this responsibility that is a function of all. In the walk of a possible outcome, because 

there is still much to be done. 

 

KEYWORDS: Training, Environmental Education, Higher Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A espécie humana, desde a sua origem, buscou formas de influir no meio ambiente e de 

transformá-lo no sentido de atender às suas necessidades, mesmo que em certas ocasiões essa transformação 

tenha se mostrado desfavorável (NUNES, 2009). 

                 Para muitos, segundo Adams (2005), a EA restringe-se em trabalhar assuntos  

Relacionados à natureza: lixo, preservação, paisagens naturais, animais, etc. Dentro desse enfoque, a EA assume 

um caráter basicamente naturalista. Porém, para o autor, atualmente, a EA assume um caráter mais realista, 

embasado na busca de um equilíbrio entre o homem e o ambiente, com vista à construção de um futuro pensado 

e vivido numa lógica de desenvolvimento e progresso (pensamento positivista). Neste contexto, a EA seria 

ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável (apesar de polêmico o conceito de desenvolvimento 

sustentável), tendo em vista ser o próprio "desenvolvimento" o causador de tantos danos socioambientais.  

Teoricamente, a definição de Educação Ambiental varia de interpretações, de  

acordo com cada contexto, conforme a influência e vivência de cada um. A Política Nacional de Educação 

Ambiental - Lei nº 9795/1999, apresenta em seu art. 1º:   

mailto:karineqm@live.com
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A educação ambiental (EA) é entendida como um instrumento de 

transformação social na busca de um mundo melhor e apresenta diferentes 

concepções, que refletem projetos distintos de sociedade. A ausência de uma 

análise crítica, histórica, política e social da questão ambiental são alguns dos 

fatores que influenciam o contexto da crise ambiental. Esta fragmentação 

contribui muito nos diferentes modos dos professores entenderem e 

produzirem a EA.  

 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução  

CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO/CONSELHO PLENO), art. 2°:  

A EA é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que 

deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com 

a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade 

humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental.  

  

  

E, para a Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977):  

  

A EA é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de 

conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 

atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre 

os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação 

ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a 

ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida.  

  

Vários autores também a definem. Reigota (2012, p.13) conceitua EA como sendo uma educação que 

considera “a análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a humanidade e a natureza e as 

relações entre os seres humanos”.    

Loureiro (2004, p. 66), a EA “é uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza na  

própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas tendências  pedagógicas e do 

ambientalismo, que têm no “ambiente” e na “natureza” categorias centrais e identitárias da EA”.   

Sendo assim a educação ambiental é uma proposta que altera profundamente a educação como a 

conhecemos. Trata-se de uma educação que tem como objetivo não só a utilização racional dos recursos naturais, 

mas principalmente o envolvimento dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão ambiental 

(REIGOTA, 1995). E como afirma Dias (2003 p. 100), deve ser um “processo por meio do qual as pessoas 

aprendam como funciona o ambiente, como dependemos dele, como afetamos e como promovemos a sua 

sustentabilidade”. 

Nos últimos anos a temática ambiental passou a ocupar novos espaços, deixando de ser uma 

discussão restrita a especialistas e ao movimento ambientalista. A veiculação de notícias sobre acidentes 

ecológicos e desmatamento, principalmente pelos meios de comunicação, favoreceu a reflexão e a mudança de 

comportamentos individuais e coletivos em torno do tema.  

De acordo com Carvalho (1998), conhecer o que pensam os alunos sobre meio ambiente e 

educação ambiental tem sido apontado pela literatura como uma estratégia de fundamental importância para se 

direcionarem ações e propostas a um programa de educação ambiental. Segundo Brugger (2004, p.26), “a atual 

crise ambiental é, portanto, muito mais a crise de uma cultura, de um paradigma, do que uma crise de 

gerenciamento da natureza”. A busca da sustentabilidade não está apenas no saber tecnicista, racional, mas 

também numa nova perspectiva do ser e no saber do mundo.  

A prática da educação ambiental de forma interdisciplinar configura-se um desafio para muitos 

professores. São inúmeras as justificativas para a ausência da EA nas salas de aula, como a falta de tempo, a falta 

de domínio da temática e até mesmo a falta de conexão da temática com as disciplinas. Este é um problema 

observado em todos os níveis e modalidades de ensino.  

Conforme Reigota (1991) é necessário conhecer as concepções das pessoas envolvidas sobre meio 

ambiente, pois, só assim será possível realizar atividades de educação ambiental. De acordo com Sauvé (1997), 

diferentes abordagens e estratégias pedagógicas estão relacionadas às representações que os indivíduos ou 

grupos sociais têm de ambiente e aos objetivos e características que atribuem ao trabalho em EA.  

Dessa forma, é importante destacar a consciência ambiental que torna possível o sujeito participar 

diretamente da construção do seu conhecimento, que possibilita uma leitura do mundo mais realista e menos 
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mistificada, gerando segurança para desvendar o mundo e criar condições de melhorá-lo (RUCHEINSKY, 

2001). 

Dias (2003) conclui que a educação ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a 

comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, 

experiências e determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros. 

Pacheco e Silva (2007) afirmam que a percepção ambiental é hoje, um tema recorrente que vem 

colaborar para a consciência e prática de ações individuais e coletivas, desse modo, o estudo da percepção 

ambiental é de tal relevância para que se possa compreender melhor as inter-relações entre homem e o ambiente, 

suas expectativas, suas satisfações e insatisfação. 

As discussões sobre a educação ambiental é essencial no ensino superior. No entanto, apesar de 

nunca ter se falado tanto sobre elas (a questão ambiental), nunca se degradou tanto como nos dias atuais. Os 

investimentos e a centralidade dessas questões nas políticas empresariais, governamentais, não governamentais, 

familiares e individuais ficam na retórica e não há materialização dessa propalada e necessária mudança cultural 

(SORRENTINO, BIOSOLI, 2014). 

A EA preconizada na Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999) deve ser 

desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal. 

 Nas Instituições de Ensino Superior (IES) e nas universidades em particular, isso não é diferente. 

Encontram-se projetos e ações de forma isolada. Segundo Brandão et al (2014), as universidades são espaços de 

conhecimento, pesquisa e ensino e, como consequência, de transformação da sociedade por meio do 

desenvolvimento intelectual e da liberdade de pensamento. Não há dúvidas, portanto, que a universidade deve 

exercer exemplo em sustentabilidade nos âmbitos social, econômico e ambiental (UNIVERSIDADE DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2011).  

                 Essas determinações nos provocam algumas inquietações: no contexto da educação Básica precisamos 

formar “educadores ambientais” ou instrumentalizar educadores/as, de todos os níveis, para que possam inserir 

em sua práxis cotidiana o debate que promova a produção de conhecimento acerca da crise socioambiental 

contemporânea? A formação de “educadores ambientais” ou “especialistas em EA” seria atribuição da pós-

graduação? Como promover a formação continuada de docentes do ensino superior, nesse campo, condição 

necessária à “ambientalização” dos processos de formação docente? 

Silva (2007, p. 144-149) ao destacar a urgência de uma “universidade ambientalmente responsável” 

considera preocupante a lentidão com que essas instituições têm aderido a essa questão e a tímida inserção da 

educação ambiental nos cursos superiores. Essa Realidade que, para esse autor, não é exclusiva do Brasil, mas 

também de sociedades desenvolvidas como, por exemplo, EUA, Canadá e Europa, nas quais apesar da 

implementação de algumas iniciativas, ainda carecem de integração e sistematização das informações nesse 

campo. 

            Silva (2007) ao defender a emergência de uma universidade “ambientalmente responsável ou 

sustentável”, diz que a inserção da EA no ensino superior não deve ocorrer apenas através dos currículos da 

graduação ou pós-graduação, mas também na gestão das instituições. Essa prática evitaria a realização de ações 

pontuais e a fragmentação e isolamento de grupos que atuam nessa área. 

O objetivo  deste trabalho é discutir a importância da educação ambiental no ensino superior, 

considerando que muitos professores não foram contemplados com a discussão sobre a prática da educação 

ambiental de forma interdisciplinar em sua formação inicial e destacando a importância da formação continuada, 

este trabalho a seguir teve como objetivo discutir a importância da educação ambiental no ensino superior. 

 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A análise nas literaturas é muito importante para fazer comparações e entender sobre os conhecimentos 

relacionados a educação ambiental no ensino superior e formação dos docentes que devem ser fortalecidos com 

maior apoio à pesquisa e conhecimento.  

 A pesquisa  foi realizada através da pesquisa  quantiqualitativa com um diversificação de analise das 

literaturas disponiveis nos sites da Scielo e Google academico  com o método de realizacão e  observações 

qualitativas e se define por sua vez quanto aos meios como pesquisa bibliográfica. No que se se refere à 

classificação quanto aos afins, trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo (VERGARA, 2009). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
              As ações relacionando os encontros e debates tratam da Educação Ambiental apontam para a 

necessidade de formulação de um quadro teórico conceitual e metodológico que permita a operacionalização da 

concepção de Educação Ambiental e a formulação e análise crítica de propostas para a sua implementação.  

            A base conceitual da Educação Ambiental tem sido objeto de muita discussão pelos pesquisadores e/ou 

educadores em função do caráter interdisciplinar que a caracteriza.  

               Inicialmente, predominava na fundamentação teórica que a orientava uma visão romântica, 

preservacionista e ecológica. Nas últimas décadas, a educação ambiental passou a ser vista como capaz de prover 

novos valores, condutas sociais ambientalmente corretas tendo como princípio norteador a ética nas relações 

sociais. Segundo Pedrini,2000, “a Educação Ambiental é uma das possibilidades de reconstrução multifacetada 

não cartesiana do saber humano, constituindo-se num saber construído socialmente e caracteristicamente 

multidisciplinar na estrutura, interdisciplinar na linguagem e transdisciplinar na sua ação”.  

              Ela deve visar a transformação do educando através do desenvolvimento de novos valores, hábitos, 

posturas, condutas e atos na relação com o ambiente considerado em toda a sua complexidade. Muitos 

educadores e pesquisadores ambientais entendem que a Educação Ambiental é um importante referencial de 

mudança no campo da Educação.  

          Em relação a esse assunto, Reigota,1998, comenta sobre os desafios enfrentados para a sua prática “[...] A 

Educação Ambiental na escola ou fora dela continuará a ser uma concepção radical de educação, não porque 

prefere ser a tendência rebelde do pensamento educacional contemporâneo, mas sim porque nossa época e nossa 

herança histórica e ecológica exigem alternativas radicais, justas e pacíficas”. Dentro de um enfoque 

construtivista e ambiental, os conhecimentos desejáveis na Educação Ambiental devem estruturar-se como uma 

síntese integradora de diferentes aportes como, por exemplo, a análise histórica e epistemológica dos conceitos e 

modelos científicos, a análise da problemática sócio-ambiental relevante no contexto de referência, a análise de 

concepções prévias e dos procedimentos e valores desejáveis.  

               A Educação Ambiental deve proporcionar experiências que possibilitem colocar as pessoas em contato 

direto com o mundo e sensibilizá-las para os ecossistemas que as envolvem; discutir a importância do ambiente 

para a saúde e o bem estar do homem e para o exercício da cidadania; avaliar o desenvolvimento econômico 

aliado à degradação ambiental e à qualidade de vida e desenvolver no educando o sentido ético-social diante dos 

problemas ambientais(PEREIRA, 1996). 

             Reconhecemos que o exercício da Educação Ambiental tem encontrado dificuldades que estão 

associadas à falta de recursos, à pouca valorização do professor, ao pouco envolvimento da comunidade nas 

decisões e no planejamento escolar, aliada à própria rigidez da estrutura de grande parte das escolas. Outras 

questões relacionadas à prática pedagógica também devem ser lembradas como a visão “conteudista” que 

predomina no ensino tradicional, a pouca preparação dos professores e os critérios de avaliação comumente 

adotados, em que predominam ausência de criatividade e uma visão não processual.  

                    Silva,(2007) destaca como preocupante a lentidão com que essas instituições têm aderido a questão 

ambiental e a tímida inserção da educação ambiental nos cursos superior. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
         O objetivo deste trabalho é mostrar a importância de colocar a disciplina ambiental no ensino superior, 

fazendo com que os futuros professores possam ter conhecimento da importância de trabalhar essa disciplina nas 

escolas. A disciplina que aborda questões ambientais ainda é muito restrita e lenta no ensino superior, por isso, é 

necessário que todos das instituição do ensino superior possam participar e concretizar essa responsabilidade que 

é uma função de todos. No caminhar de um possível desfecho, pois ainda há muito a ser realizado. Acredito 

muitos avanços serão realizados e que possa crescer e expandir essa temática na área educacional. 
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RESUMO: A polinização e a florivoria, são interações importantes e com grande ocorrência em diversos 

ambientes. Diferenças no display floral podem trazer alterações nestas interações. O objetivo do estudo foi 

avaliar a influência do display floral (tamanho das flores) na frequencia de visitantes e ocorrência de herbívoros 

em Pavonia cancellata. Foram criadas quatro categorias de tamanhos florais (T1, T2, T3 e T4) e observados o 

número de visitas florais e florívoros. A morfologia generalista das flores de Pavonia cancellata possibilita a 

visita de diferentes animais, o que não ocorreu com os herbívoros, representados apenas pelos besouros. Flores 

maiores receberam maior número de visitas de polinizadores, contudo a herbivoria não foi influenciada pelo 

display floral. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Visitantes florais, herbivoria floral, flor generalista. 

 

Influence of floral display on pollination and florivory in Pavonia cancellata 

(L.) Cav. (Malvaceae) 

 

ABSTRACT: Pollination and florivory are important interactions with great occurrence in several 

environments. Differences in floral display may bring about changes in these interactions. The objective of the 

study was to evaluate the influence of floral display (size of the flowers) in the frequency of visitors and 

occurrence of herbivores in Pavonia cancellata. Four categories of flora sizes were created (T1, T2, T3 and T4) 

and the number of floral and florivorous visits was observed. The generalist morphology of the flowers of 

Pavonia cancellata allows the visit of different animals, which did not occur with herbivores, represented only by 

beetles. Larger flowers received more pollinator visits, however herbivory was not influenced by the floral 

display. 

 

KEYWORD: Floral visitors, floralherbivory, generalist flower. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A polinização é um serviço de fundamental importância, não só para a reprodução, mas para oferecer 

maior suporte à variabilidade genética e produção de alimentos, podendo acontecer de forma biótica e abiótica 

(RECH et al., 2014). Afirma-se que insetos polinizadores são os principais encarregados para a conclusão do 

processo e aspectos abióticos, também possuem um papel indispensável na polinização de algumas espécies 

(RECH et al., 2014).  

Dentro das interações antagônicas entre animais e plantas, a herbivoria é uma das mais representativas em 

todos os ambientes (CORNELISSEN; FERNANDES, 2003). Várias estruturas da planta podem ser alvos da 

ação de herbívoros, como raízes, caule, folha, frutos, sementes e flores (CARDEL; KOPTUR, 2010; THEIS; 

ADLER, 2012). Dentre estes, a herbivoria de flores ou florivoria, pode resultar em redução no sucesso 

reprodutivo, através da redução na atração dos polinizadores (CARDEL; KOPTUR, 2010). 

Outro fator, que interfere na atração dos polinizadores é o display floral, que pode ser alterado, dentre 

outros, pelo tamnaho floral (RECH et al., 2014).  O display afeta de formas diferentes os animais polinizadores, 

podendo elevar ou reduzir o número de visitas, ou até mesmo alterar a diversidades de polinizadores 

mailto:wellingtoncarlos04@gmail.com
mailto:wellingtoncarlos04@gmail.com
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(GRINDELANDet al., 2005; ESSEMBERG, 2013). É comum encontrarmos variações de tamanhos em flores da 

mesma espécie ou até mesmo indivíduo, o que pode resultar em diferentes resultados no sucesso reprodutivo das 

plantas (RECH et al., 2014). 

O objetivo do estudo foi de avaliar a influência do display floral (tamanho das flores) na frequencia de 

visitantes e ocorrência de herbívoros em Pavonia cancellata, norteando-se pelas seguintes hipóteses: 1) O maior 

tamanho de flores ocasiona maior número de visitas; 2) Flores com maior display (tamanho) apresentam maior 

número de herbívoros. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Período e local do estudo 

Este trabalho foi desenvolvido no mês de agosto de 2018 em uma área antropizada pertencente à 

Universidade Estadual de Alagoas Campus III no município de  Palmeira dos Índios, Alagoas (9°26'01.9"Sul 

36°38'39.8"Oeste). O local apresenta vegetação carcateristica de uma área de transição entre Mata Atlântica e 

Caatinga, com clima do tipo semiárido (BSsh’) com chuvas de inverno (KOOPEN, 1948; JACOMINE et 

al.,1975). 

Espécie estudada 

A Pavonia cancellata (L.) Cav.conhecida popularmente como guaxuma rasteira e malva rasteira,  é 

herbácea da família das Malvaceas que se desenvolve anualmente nas regiões sudeste, centro oeste, norte e 

nordeste do Brasil. É bastante encontrada em terrenos baldios, pastagens, em bordas de rodovias e tem grande 

potencial paisagístico. 

 

 
Figura 8. Flor de Pavonia cancellata. 

 

 

Delineamento amostral 

Foram criadas quatro categorias de tamanho floral: T1 - 1,6 a 2,0cm (n=7); T2 - 2,1 a 2,5 (n=6);  T3 - 2,6 

a 3,0 cm(n=17) e T4 - ≥ 3,1 cm (n=11). 

Foram realizadas observações a indivíduos focais, durante três dias consecutivos, totalizando 27 horas. 

Durante a observação foram anotados dados de visita, como o horário da visita, espécie visitante, tempo da visita 

e comportamento do visitante (polinizador ou pilhador). 

Análise dos dados 

A análise dos dados, do número de visitas e de herbívoros, realizados através do teste de Kruskal-wallis 

com Dunn a posteriori, com o auxílio da ferramenta estatística Bioestat 5.0 (AYRES et al., 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
As flores de Pavonia cancellata foram visitadas por borboletas, moscas e besouros. Na avaliação total, os 

besouros foram os mais frequentes com 55 visitas, seguidos pelas borboletas com 53 e moscas com oito. Todos 

os visitantes foram considerados polinizadores, por contactar as estruturas reprodutivas na ocasião das visitas, 

buscando o néctar como recurso floral. Os besouros, apresentaram o comportamento distinto dos demais. Além 

de beber o néctar, também alimentava-se dos estames e pétalas das flores. As visitas de diferentes animais as 

flores de Pavonia cancellata, estão relacionadas as características florais da espécie, que não apresenta barreiras 

impedidoras da ação de grupos distintos de polinizadores, sendo entendida como uma espécies generalista 

(RECH et al., 2014). 
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Tabela 1. Número de visitasem flores de diferentes tamanhos de Pavonia cancellata. 

 T1 (n=7) T2 (n=6) T3 (n=17) T4 (n=11) 

VISITANTES     

Besouros 12 07 20 16 

Borboletas 06 03 25 19 

Moscas 02 0 03 03 

 

Os besouros foram os únicos florívoros observados, sendo assim agente em duas interações com esta 

espécie de planta, polinizadores e herbívoros. A ação de herbivoria exercida pelos besouros é bastante relatada, 

podendo ocorrer em raízes, caules, folhas, frutos, sementes e flores (CARDEL; KOPTUR, 2010; THEIS; 

ADLER, 2012). Tratando especificamente da florivoria, diversas espécies aprsentam características relacionadas 

a ação dos besouros nas flores, produzindo grande número de peças florais, geralmente carnosas 

(GOTTSBERGER, 1990; Faegri & van der Pijl, 2013), não sendo o caso da espécie estudada. 

A análise dos dados, mostrou diferenças significativas apenas quando comparamos o número de visitas 

das flores dos tratamentos T1 e T4, tendo o segundo apresentado maior número de visitas. Estas flores 

apresentavam os tamanhos extremos, sendo T1 as de menores tamanhos e T4 maiores. O display floral possi 

grande importância na atração de polinizadores, uma vez que atua diretamente na capacidade cognitiva desses 

animais, podendo alterar não só o número de visitantes, mas também a diversidade dos mesmos 

(GRINDELAND, et al. 2005; ESSEMBERG, 2013). 

Diferente do observado para a polinização, a florivoria não mostrou-se diferenciada  entre flores de todos 

os tratamentos.Esta ausência na diferença, demonstra a não “preferência” dos herbivoros por flores com maior 

display, refutando assim a nossa segunda hipótese. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Besouro polinizando e herbivorando a flor de Pavonia cancellata. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A morfologia generalista das flores de Pavonia cancellata possibilita a visita de diferentes animais, o que 

não ocorreu com os herbívoros, representados apenas pelos besouros. 

A influência do display floral no número de visitas observada corroborou nossa primeira hipótese, 

contudo a nossa segunda hipótese foi refutada pela ausência de influência na florivoria. 
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RESUMO: Algumas interações são mutualísticas e, por isto, consideradas benéficas a ambos envolvidos, 

como por exemplo, a polinização, porém, outras, como a herbivoria, são antagônicas e podem causar danos 

irreversíveis a um dos envolvidos. O objetivo do estudo foi avaliar a polinização e a herbivoria em frutíferas, 

numa área antropizada de vegetação herbácea e arbustiva do Município de Palmeira dos Índios, AL. Foram 

realizadas 60 horas de observações acerca da atividade de visitantes florais e de herbívoros em 16e 20 espécies, 

respectivamente.O estudo ocorreuem uma área antropizada cuja vegetação é herbácea e arbustiva,localizada no 

município de Palmeira dos Índios, situado no Agreste e região central do estado de Alagoas.Os resultados 

obtidos descrevem que a atividade do forrageio no local é benéfica àsespécies, pois a porcentagem total de 

visitas realizadas por polinizadores foi superior quando comparada a dos pilhadores. Houve partilha de 

polinizadores entre as espécies observadas. Da mesma forma, a herbivoria parece não ocasionar maiores danos a 

comunidade de plantas herbáceas e arbustivas no local, uma vez que apenas três espécies foram incluídas no 

Grau mais elevado de herbivoria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Polinização, herbivoria, Insetos.  

 

Insect-plantinteraction in ananthropizedarea 
 

ABSTRACT: Some interactions are mutualistic and, therefore, intradisonictobothpollination, but as 

anherbivory, are antagonistic and canirreversibledamageto one of the parties involved. The objective of the 

studywastoevaluate the pollination and herbivory in fruittrees in ananthropicarea of herbaceous and 

shrubvegetation of the Municipality of Palmeira dos Índios, AL.wererealizedsixtyhours of observations on the 

activity of floral visitors and herbivores in 16 and 20 species,respectively. The studywascarried out in 

ananthropicarea, whosevegetationisherbaceous and shrub, located in the municipality of Palmeira dos Índios, 

located in the Agreste and central region of the state of Alagoas. The results obtained indicate that foraging 

activity at the site is beneficial to the species, since the total percentage of pollinator visits was superior when 

compared to that of the theft. Therewas a sharing of pollinatorsamong the speciesobserved.Likewise, herbivory 

does notappearto cause greaterdamageto the community of herbaceous and shrubplants in the area, 

sinceonlythreespecieswereincluded in the highestherbivoryGrade. 

 

KEYWORDS: Pollination, Herbivory,Insects. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Interações ecológicas promovem o equilíbrio ecossistêmico, ocasionando a reprodução e a eliminação dos 

vegetais, sendo algumas delas mutualísticas e, por isto, consideradas benéficas a ambos envolvidos, como por 

exemplo, a polinização. Porém, outras, como a herbivoria, são antagônicas e podem causar danos irreversíveis a 

um dos envolvidos (COLEY, 1983; MARQUIS & BRAKER, 1994; FERREIRA, 2013).Estas são similares, pois 

constituem interações com fins nutricionais, entretanto, as consequências destas às plantas são distintas, bem 

como os grupos alvos, em primeiro caso, angiospermas. 
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Polinização é a transferência do pólen das anteras para o estigma realizada por fatores naturais, pela 

manipulação do homem, ou por meio de agentes polinizadores, como abelhas, moscas, borboletas, aves, 

morcegos e mamíferos não voadores, lagartos, entre outros (RECHet al.2014). 

 Herbivoria é tida como relação predador-presa onde ocorre o consumo de órgãos dos vegetais (folhas, 

caules, raízes, flores, frutos ou sementes) (STRAUSS & ZANGERL, 2002; SCHOWALTER, 2011; GADELHA, 

2016)por insetos mastigadores e sucção da seiva por insetos sugadores.Neste tipo de interação os herbívoros 

podem se comportar como parasitas, quando ingerem partes das plantas causando danos ao seu fitness, e como 

predadores quando as consomem integralmente retirando-as da população (GADELHA, 2016). Além destas, a 

pilhagem é um outro tipo de interação antagônica pode ser observada, na qual o visitante floral coleta recursos de 

troca oferecidos, mas não realiza polinização (RECHet al.2014). 

Tratar polinização e herbivoria separadamente é inviável, pois ambas interações ocorrentes em um 

indivíduo mediador (planta) levam a efeitos contrários que atingem os dois organismos consumidores. A 

herbivoria pode afetar atributos de atratividade floral, reduzir a formação de frutos além de prejudicar a taxa de 

fotossíntese por consumo das folhas e caule (JOHNSON et al., 2015; LUCAS-BARBOSA et al., 2015; 

REZENDE, 2017). 

A importância dos estudos ecológicos em comunidades possibilita entender as relações entre as 

populações, visto que a manutenção de uma espécie depende sempre de outras, além de que as interações 

garantem a biodiversidade. Neste sentido, o trabalho norteou-se em avaliar a polinização e herbivoria em uma 

área antropizada de vegetação herbácea e arbustiva do Município de Palmeira dos Índios, AL. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Local do estudo 

O estudo de campo foi desenvolvido, em agosto de 2017, no Município de Palmeira dos Índios – AL, em 

uma área de transição entre Mata Atlântica e Caatinga, com clima do tipo semiárido (BSsh’) com chuvas de 

inverno (KOOPEN, 1948; JACOMINE et al.,1975), mais especificamente em uma área antropizada de 

vegetação herbácea e arbustiva, localizada às margens da rodovia AL 115 e adjacente a Universidade Estadual 

de Alagoas. 

 

Visitantes florais 

Para determinar quais os visitantes florais das 16 espécies encontradas na área estudada, foram realizadas 

sessões de observações naturalísticas, utilizando-se o método do indivíduo-focal (ALTMANN, 1974), a olho 

desarmado. Sempre que possível foram registradas as visitas dos polinizadores por meio de câmeras. As sessões 

de observação se iniciavam na aurora e finalizavam-se às dezesseis horas, quando à maioria das flores estavam 

completamente fechadas (MACHADO & ROCCA, 2008). Foram considerados polinizadores todos os visitantes 

que contactaram as estruturas reprodutivas das flores, enquanto outros que coletaram apenas recursos sem 

realizar a polinização foram considerados pilhadores. 

As observações foram distribuídas no mês de agosto, em quatro locais da área, nos horários de 7 horas da 

manhã às 16 horas da tarde, totalizando 60 horas.  

 

Herbivoria 

Foram observados o número de indivíduos herbivorados, a estrutura de tal herbivoria e a presença ou 

ausência do herbívoro em 20 espécies de plantas herbáceas e arbustivas.Para a atribuição de graus de herbivoria, 

criamos quatro categorias, onde o Grau I varia de 1 a 25% de estruturas herbivoradas; o Grau II de 26 a 50%; o 

Grau III de 51 a 75%; e o Grau IV de 76 a 100%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Visitantes florais 

Durante as observações foram vistos e contabilizados 23 visitantes florais.O díptero 

Syrphidaeencaramado, foi a espécie mais frequente, com 223 visitas em Borreriaverticillata.Em seguida, a 

menos frequente, foi a abelhaApis mellifera, com 55 em Tridaxprocumbens. E a terceira espécie com maior 

número de visitas foi Stachytarphetacayennensispela borboletaUrbanusproteusproteus. No entanto, estes 

animais visitaram flores de outras espécies, caracterizando partilha de visitantes. Semelhanças nos atributos 

florais podem levar à partilha de polinizadores entre espécies sincronopátricas, o que pode reduzir o sucesso 

reprodutivo das espécies devido à competição pela polinização e/ou pela perda de grãos de pólen quando este é 
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levado para estigma não coespecífico (CAMPBELL, 1985). Mas, a ocorrência desta partilha demonstra um 

padrão generalista dos visitantes, assegurando assim a segurança alimentar dos mesmos (RECH et al. 2014) 

O número de espécies em atividade de forrageio foi abundante e equivalente na maioria dos 

intervalos.Syrphidaeencaramado foi a espécie mais numerosa e frequente entre os visitantes.As três espécies de 

abelhas observadas apresentaram atividade de visitas em todos os intervalos.Os lepitópteros iniciaram atividades 

de forrageio as 8:30, com a elevação da temperatura.   

Dentre o número total de visitantes florais, a maioria foram polinizadores.Apis mellifera e 

Syrphidaeencaramado foram observadas como polinizadores e pilhadores, a depender da espécie visitada, assim 

como a abelha Trigonaspinipes, que pilhou o néctar em Macroptiliumlathyroides.  O maior registro de 

comportamento de polinizador (84% dos casos), indica a eficiência do serviço de polinização na maioria das 

espécies, sendo um dado positivo para a manutenção das mesmas na área. 

 

Herbivoria 

 

Das 20 espécies avaliadas quanto a ocorrência de herbivoria, oito apresentaram danos causados por 

herbívoros.As espécies commaior representação nos Graus mais elevados de herbivoria foram 

Macroptiliumlathyroides, Diodia sp. eBorreriaverticillata, sendo a última a mais representativa no Grau IV. Não 

foram observadas nestas espéciesbarreiras morfológicas a ação dos herbívoros, tais como,presença de espinhos, 

tricomas, dureza, cutículas, acúmulo de alcalóides e/ou taninos (DEUS, 2017), o que possivelmente facilita o 

acesso dos mesmos as partes consumíveis da planta. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos descrevem que a atividade do forrageio no local é benéfica àsespécies, pois a 

porcentagem total de visitas realizadas polinizadores foi superior quando comparada a dos pilhadores. Da mesma 

forma, a herbivoria parece não ocasionar maiores danos a comunidade de plantas herbáceas e arbustivas no local, 

uma vez que apenas três espécies foram incluídas no Grau mais elevado de herbivoria. 
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RESUMO: Formigas e cochonilhas podem associar-se com benefícios mútuos. Este trabalho, objetivou 

analisar a relação entre cochonilhas e a presença de formigas em ramos de M. hostilis, ocorrentes em área de 

vegetação antropizada pertencente do Campus III da UNEAL, Palmeira dos Índios – AL. Foram analisados 30 

indivíduos da espécie, pela manhã e tarde. Para cada indivíduo foram considerados dois ramos com cochonilhas 

e dois sem. Para a variação temporal ao longo do dia e o número de visitas realizadas pelas formigas nos ramos 

da espécie, utilizou-se o teste de Correlação de Pearson. Para avaliar a relação entre o número de visitantes em 

ramos de M. hostilis com e sem cochonilhas, utilizou-se o teste U de Mann-Whitney. As análises estatísticas 

foram realizadas no programa BioEstat 5.0. Como resultado, constatou-se que existe uma correlação 

significativa entre o número de visitas e a variação de turno ao longo do dia, r (Pearson) = - 0, 3316; p-valor = 0, 

0096. Com o teste de U de Mann-Whitney, constatou-se que os ramos de M. hostilis com cochonilhas 

apresentaram um maior número de visitas de formigas. Houve diferença significativa no número de visitas entre 

ramos com cochonilhas e sem cochonilhas (Z(U) = 7.342; p-valor (bilateral) < 0.0001). Dessa forma, pode-se 

observar que as hipóteses foram confirmadas. Possivelmente a incidência de visitas é regida pela oferta do 

composto excretado pelas cochonilhas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Trofobiose, área antropizada, honeydew. 

 

Mutual interaction between scaleers and ants on branches of Mimosa 

hostiles Benth. (Black jurema) 

 
ABSTRACT: Ants and mealybugs can associate with mutual benefits.The objective of this work was to 

analyze the relationship between scale insects and the presence of ants in branches of M. hostilis, occurring in an 

anthropic vegetation area belonging to the Campus III of UNEAL, Palmeira dos Índios - AL. Thirty individuals 

of the species were analyzed in the morning and afternoon. For each individual were considered two branches 

with cochineal and two without. For the temporal variation throughout the day and the number of visits made by 

the ants in the species, the Pearson Correlation test was used. To evaluate the relationship between the number of 

visitors in branches of M. hostilis with and without scale insects, the Mann-Whitney U test was used. Statistical 

analyzes were performed in the BioEstat 5.0 program. As a result, it was found that there is a significant 

correlation between the number of visits and the shift variation throughout the day, r (Pearson) = - 0.3316; p-

value = 0.0000. With the Mann-Whitney U test, it was found that the M. hostilis branches with scale insects had 

a higher number of ant visits. There was a significant difference in the number of visits between branches with 

scale meal and without scale meal (Z (U) = 7.342; p-value (bilateral) <0.0001). In this way, it can be observed 

that the hypotheses were confirmed. Possibly the incidence of visits is governed by the supply of the compound 

excreted by the mealybugs. 

 

KEYWORDS: Trophibiosis, visitor, honeydew. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Mimosa hostilis Benth., conhecida popularmente como Jurema-preta, é uma espécie lenhosa de porte 

arbustivo pertencente à família Leguminosae (Fabaceae). Por ser uma espécie nativa da caatinga é muito bem 

adaptada ao clima semiárido, possui acúleos e apresenta bastante resistência às secas com grande capacidade de 

rebrota durante todo o ano (BENEDITO, 2012). Ocorre em quase toda a região do nordeste brasileiro, sendo 
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facilmente encontrada nos Estados de Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Bahia e Ceará (PEREIRA et al., 2003; MAIA, 2004).  

Atualmente, existem muitos casos de espécies nativas acometidas por “pragas” agrícolas. A interação 

entre cochonilhas e espécies de mimosas é bastante relatada. As cochonilhas são insetos sob a forma de 

pequenos casulos depositados nas cascas das plantas. São frequentemente confundidos com protuberâncias 

vegetais. As fêmeas são completamente incapazes de se deslocar, permanecem nos galhos das plantas, sugando o 

alimento, por todo o ciclo de vida. Os machos são alados e movimentam-se. Sua vida adulta é muito curta e não 

conseguem alimentar-se por ausência de boca. Estes insetos constituem um importante grupo de pragas face a 

natureza da injúria provocada e sua habilidade em utilizar um amplo número de espécies vegetais como 

hospedeiro. Sugam a seiva das plantas e, em grandes infestações, podem causar seu definhamento, levando-as à 

morte (SANTA-CECÍLIA et al., 2002). 

De acordo com Delabie (2001) a interação mutualística entre cochonilhas, plantase formigas é definida 

como trofobiose, onde as formigas se alimentam do excreto (“honeydew”) liberado pelas cochonilhas. (SUDD, 

1987). Neste tipo de relação, as formigas se alimentam do honeydew excretado e em troca, defendem as 

cochonilhas dos seus inimigos naturais, diminuem a taxa de mortalidade, e consequentemente, aumentam a 

população de cochonilhas, auxiliam na diminuição da contaminação dos fungos e/ou transportam as ninfas para 

outros locais de nidificação (ZHOU et al., 2015). 

As interações entre plantas e formigas são definidas como relação mutualística, sendo determinadas pela 

variação espaço-temporal de fatores bióticos e/ou abióticos. Embora comumente consideradas como 

mutualísticas, essas interações envolvem custos ecológicos e fisiológicos para ambas as partes. Assim, o balanço 

final destas interações pode variar ao longo de um continuum, que inclui desde benefícios mútuos até 

progressivas interações antagônicas (BRONSTEIN, 1994; 1998). As variações no resultado dessas interações 

têm sido consideradas mais comuns em mutualismos facultativos do que nos obrigatórios. Isto se corrobora pelas 

diferenças de custos e benefícios associados entre as espécies alternativas e pela possível existência de uma série 

de condições, nas quais os parceiros são desnecessários ou absolutamente prejudiciais (BRONSTEIN, 1994; 

PEREIRA e TRIGO, 2013). 

Diante disto, este estudo se propõe a testar as seguintes hipóteses: 1. ramos de Mimosa hostilis com 

presença de cochonilhas apresentam maior número de visitas realizadas por formigas, quando comparados a 

ramos que não possuem cochonilhas; e 2.a quantidade de visitas realizadas por formigas variam ao longo do dia. 

Neste sentido, o trabalho objetivou analisar a relação entre cochonilhas e a presença de formigas em ramos de 

indivíduos de populações de M. hostilis, ocorrentes em área de vegetação antropizada 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Local do estudo 

Este estudo foi realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2018 nas mediações do Campus III da Universidade 

Estadual de Alagoas – UNEAL, situado às margens da Rodovia AL-115, km 03, na terra dos índios Xucuru-

Kariri, zona rural do município de Palmeira dos Índios – AL (09º 24' 26" latitude e 36º 37' 39" longitude) (IBGE, 

2016).  

 

Delineamento amostral 

Para o estudo da relação entre a presença de cochonilhas e o número de visitas realizados por formigas 

em ramos de M. hostilis, foram analisados 30 indivíduos da população, no horário da manhã (08h:20min - 

12h:00min), e tarde (13h:20min - 16h:20 min). Para cada indivíduo foram analisados quatro ramos: dois com 

cochonilhas e dois ramos sem cochonilhas.  

Os ramos analisados apresentavam tamanhos variando entre 15 cm e 25 cm de comprimento. O número 

de formigas que transitavam nos ramos foi determinado pela visualização nos ramos durante o tempo de 10 

minutos.  

A variação temporal (manhã e tarde) e o número de visitas realizadas pelas formigas nos ramos de M. 

hostilis,foram analisadas através do teste de correlação linear de Pearson. Essa correlação foi utilizada para 

analisar a relação das variáveis entre si.Para avaliar a relação entre o número de visitantes em ramos de Mimosa 

hostilis Benth. com ou sem cochonilhas, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney, considerando duas variáveis 

independentes: número de visitantes e presença de cochonilhas. As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o programa BioEstat 5.0 (AYRES, et al., 2007). Para todas as análises, foi adotado o nível de 

significância de 5% (p<0,05). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Analisando os dados relacionados à visitação de formigas em ramos de M. hostilis Benth., foi observado 

correlação significativa com as mudanças de turno, manhã ou tarde. Freitas e Oliveira (1996), afirmam que a 

presença de formigas em ramos de determinadas espécies parece proporcionar defesa contra herbivoria, embora 

a eficácia desta defesa não esteja diretamente associada ao número de formigas que forrageiam a planta. 

Segundo Bronstein (2006) as formigas podem também atuar na dispersão de sementes e atacar outros 

organismos presentes nas plantas. E como recompensa a planta oferece a formiga comida e abrigo, estabelecendo 

uma relação mutualística (MARAZZI et al., 2013). 

Através do teste de Correlação Linear de Pearson, foi constatado que existe uma correlação significativa 

entre o número de visitas e a variação de turno ao longo do dia, ou seja, o número de formigas que visitam os 

ramos de M. hostili sBenth. é influenciado pelas alterações no horário do dia. Apesar disso, essa associação tem 

sido baixa e negativa, ou seja, as variáveis número de visitas e período do dia, tendem a não apresentarem 

nenhum tipo de variação (r Pearson) = - 0, 3316; p-valor = 0, 0096.Nesse sentido Junqueira et al. (2001), 

afirmam que as formigas forrageiam a planta no período em que há uma maior oferta de alimento. Assim, 

possivelmente os níveis de produção e disponibilidade do “honeydew” para as formigas é alterada ao longo do 

dia. 

 
Figura 2: Variação temporal(em horas do dia: eixo “x”)na frequência de visitantes em Mimosa hostilis, 

considerando o número de visitas realizadas por formigas (eixo “y”). 

 

Com a análise do teste U de Mann-Whitney foi constatado que os ramos de M.hostilisBenth.com 

cochonilhas, quando comparados com os ramos sem cochonilhas, apresentaram um maior número de visitas de 

formigas, portanto, confirmando a hipótese. Houve diferença significativa no número de visitas entre ramos com 

cochonilhas e ramos sem cochonilhas (Z(U) = 7.342; p-valor (bilateral) < 0.0001). De acordo com Delabie 

(2001), uma possível explicação para este fato está diretamente associada à atração das formigas excreto 

açucarado, “honeydew”, liberado pelas cochonilhas, fonte de alimentação rica em carboidratos. As formigas 

atendem as cochonilhas conferindo-lhes benefícios como proteção contra predadores e parasitóides, transporte 

para novos locais de alimentação, além de proporcionar limpeza e remoção de indivíduos mortos (MORENO, et 

al., 1987; MARTINEZ-FERRER, et al., 2003; DAANE, et al., 2007). 

Nesse sentido, Sanches (1980) afirma que as cochonilhas vivem em associação, denominada como 

protocooperação, com várias espécies de formigas. Estas por sua vez, se alimentam da excreção açucarada das 

cochonilhas e, em troca, protegem as colônias destes coccídios, cobrindo-as com terra e restos orgânicos, criando 

assim um ambiente favorável à sua multiplicação e ofertando maior proteção contra inimigos naturais e 

intempéries. O autor afirma ainda que, as formigas carregam em seu corpo as formas jovens da cochonilha 

transportando-as de uma planta para outra, viabilizando sua disseminação.  
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Figura 3: Ramos de M. hostilis com e sem cochonilhas recebendo visitas de formigas. Ramos A e B com 

cochonilha, ramos C e D sem cochonilhas. 

 

CONCLUSÃO 
 

Com os resultados obtidos, pode-se observar que as hipóteses foram confirmadas. Apesar de fraca, houve 

relação positiva entre o turno e o número de visitas realizadas pelas formigas. Constatou-se também que a 

presença de cochonilhas acarretou em um maior número de visitas de formigas nos ramos de Mimosa hostilis. 

Possivelmente a incidência de visitas é regida pela oferta de alimento, ou seja, o composto excretado pelas 

cochonilhas.  
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RESUMO: Atualmente a Caatinga está em processo de degradação, ocasionado por desmatamento e uso 

inadequado dos recursos naturais, na qual se observa perdas irrecuperáveis. A diversidade dos grupos da fauna 

edáfica permite compreender a funcionalidade destes organismos e a complexidade ecológica destas 

comunidades, assim como as modificações do clima e do manejo do solo exercem influência direta e indireta 

sobre os organismos podendo diminuir ou aumentar o número e a diversidade dos mesmos. Objetivou-se com 

este trabalho avaliar a diversidade e riqueza de espécies de caatinga com potencial forrageiro, como indicadora 

da qualidade do solo na região semiárida. O experimento foi conduzido na localidade da Sementeira no 

município de Santana do Ipanema, Alagoas. Foram realizadas determinações mensais de macro. Nessa avaliação, 

foram utilizadas armadilhas contendo 250 mL de uma solução de detergente a uma concentração de 5% e 3 gotas 

de Formol P.A. onde permaneceram no campo por um período de quatro dias (96 horas). Para avaliação 

quantitativa da macro, foi mensurado o número total de organismos (abundância de espécies) e qualitativamente, 

mediante a diversidade. Os grupos predominantes da área estudada foram: Diptera, Hymenoptera, Araneae, 

Thysanura, Orthoptera, Hemiptera, Larvas, Coleoptera, Chilopoda, Blattaria, Diplopoda, Isoptera, Scorpinida, 

Tricoptera, Larva De Coleoptera, Acarina no período chuvoso e Hymenoptera, Diptera, Araneae, Coleoptera, 

Orthoptera, Isoptera, Acarina, Thysanura, Tricoptera, Scorpinida, Hemiptera, Blattaria, Larva De Coleoptera, 

Diplopoda, Lepdoptera, Mantopteres no período de estiagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: organismos edáficos; bioindicadores. 

 

Macrofauna edaphic in an area of caatinga in the backlands of Alagoas 

 
ABSTRACT: Currently the Caatinga is in the process of degradation, caused by deforestation and 

inappropriate use of natural resources, in which irrecoverable losses are observed. The diversity of soil fauna 

groups allows understanding the functionality of these organisms and the ecological complexity of these 

communities, as well as changes in climate and soil management have a direct and indirect influence on 

organisms and may decrease or increase their number and diversity . The objective of this work was to evaluate 

the diversity and richness of caatinga species with forage potential, as an indicator of soil quality in the semi - 

arid region. The experiment was conducted in the town of Sementeira in the municipality of Santana do 

Ipanema, Alagoas. Monthly macro determinations were performed. In this evaluation, traps containing 250 mL 

of a detergent solution at a concentration of 5% and 3 drops of Formol P.A. were used in which they remained in 

the field for a period of four days (96 hours). For quantitative evaluation of the macro, the total number of 

organisms (abundance of species) and qualitatively, by means of diversity were measured. The predominant 

groups of the studied area were: Diptera, Hymenoptera, Araneae, Thysanura, Orthoptera, Hemiptera, Larvas, 

Coleoptera, Chilopoda, Blattaria, Diplopoda, Isoptera, Scorpinida, Tricoptera, Coleoptera larva, Acarina in the 

rainy period and Hymenoptera, Diptera, Araneae , Coleoptera, Orthoptera, Isoptera, Acarina, Thysanura, 

Tricoptera, Scorpinida, Hemiptera, Blattaria, Coleoptera larva, Diplopoda, Lepdoptera, Mantopteres in the dry 

season. 

 

KEYWORD: edaphic organisms; bioindicators. 
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INTRODUÇÃO  

 

Considerando o papel do solo como importante mantedor de qualquer vegetação, é de suma importância 

tomar conhecimento no qual, há uma constituição significativa de biota, que utiliza o consumo da matéria 

orgânica encontrada no substrato em que coexistem, para importante fonte de energia à suas atividades 

metabólicas, desenvolvimento e reprodução. O modo de vida desses pequenos invertebrados, interfere em 

amplos aspectos do solo, nas mudanças do seu ciclo de vida, a qualidade e hábitos dos mesmos, portanto 

apresentam caráter benéfico para o bioma em questão.  

Os organismos da macrofauna edáfica atuam como engenheiros do ecossistema, e Swift et al. (1979) 

classifica como pertencentes a essa fauna específica, aqueles que possuem tamanho corporal variantes de 2 a 10 

mm, como, Isoptera (Cupim), Hymenoptera (Formiga), Coleoptera (Besouro) Chilopoda (Centopeia), dentre 

outros. Nesse contexto, o estudo da macrofauna torna-se importante método de análise da população de 

invertebrados, que vivem no solo por toda, ou grande parte de seu ciclo vital, caracterizada por artrópodes, de 20 

ordens diferentes, mantendo sua alimentação a partir de diversos níveis tróficos: saprófagos, carnívoros ou 

herbívoros.  

 Compreender os índices quantitativos e qualitativos da entomofauna de um ecossistema resulta, por 

consequência, na percepção e conhecimento da diversificação de um bioma, em distintas épocas do ano, e como 

a variação de clima e temperatura leva a alteração na quantidade de organismos que vivem, ou dependem do 

solo. O presente trabalho teve como objetivo analisar e quantificar a diversidade biótica da região denominada 

Sementeira, localizada em Santana do Ipanema, município do sertão alagoano, afim de caracterizar e 

correlacionar os seres que constituem a macrofauna da localidade com os níveis de ciclagem da matéria orgânica 

e seus bioindicadores em duas épocas distintas: chuvosa e seca. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O estudo foi realizado no município de Santana do Ipanema, na localidade da Sementeira, área que é 

caracterizada pelo bioma caatinga. Armadilhas do tipo Provid (FORNAZIER et al., 2007) constituídas de uma 

garrafa PET transparente de capacidade para 2 litros, com quatro orifícios de dimensões de 2x2cm, foram usadas 

para a obtenção do material de estudo do experimento. Nelas, havia uma solução de 250 mL com 5% de 

concentração de detergente, e 3 gotas de formol (GIRACCA et al., 2003). Um total de 34 armadilhas espalhadas 

em três lotes da área da Sementeira, dispersas em espaçamento de 10 metros uma da outra, foram enterradas, de 

modo que os quatro orifícios ficassem rente ao solo, e permaneceram no local durante 96 horas – totalizando um 

período de quatro dias (DRESCHER et al., 2007). Após retirada, as armadilhas foram transportadas ao 

Laboratório de Reprodução Animal do Campus II da Universidade Estadual de Alagoas, onde o material 

coletado, foi lavado numa peneira 0.25mm, e os organismos de 2 a 10 mm foram conservados com álcool 

concentrado a 70%. Posteriormente, com o auxílio de pinças e lupas, foi feita a contagem, agrupando-os pela 

ordem dos grupos taxonômicos, mensurando-se o número total de organismos, e sua variedade de espécimes. 

Com as informações obtidas a partir da contagem, foram geradas planilhas no Excel, que se tornaram 

importantes para a análise estatística dos dados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Após a triagem do material foram obtidos 8.586 indivíduos pertencentes a 15 grupos taxonômicos, 

sendo 14 grupos de organismos adultos e 2 grupos de larvas, já que se considerou a distinção entre adultos e 

larvas, devido às diferenças funcionais observadas nos estádios de vida destes organismos (Tabela 1). Os grupos 

de organismos mais representativos da macrofauna edáfica em ordem decrescente foram: Diptera (49,88%), 

Hymenoptera (37,52%), Araneae (3,12%), Thysanura (2,75%), Orthoptera (2,5%), Hemiptera (1,12%), Larvas 

(0,69%), Coleoptera (0,62%), Chilopoda (0,56%), Blattaria (0,37%), Diplopoda (0,19%), Isoptera (0,19%), 

Scorpinida (0,19%), Tricoptera (0,12%), Larva De Coleoptera (0,12%), Acarina (0,06%).  
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Tabela 1. Relação dos grupos encontrados de indivíduos em uma área de Caatinga no município de Santana do 

Ipanema, AL em período chuvoso. 

INDIVÍDUOS 
NUMERO DE 

ORGANISMOS 
% 

DIPTERA  799 49,88 

HYMENOPTERA 601 37,52 

ARANEAE 50 3,12 

THYSANURA 44 2,75 

ORTHOPTERA 40 2,5 

HEMIPTERA 18 1,12 

LARVAS 11 0,69 

COLEOPTERA 10 0,62 

CHILOPODA 9 0,56 

BLATTARIA 6 0,37 

DIPLOPODA 3 0,19 

ISOPTERA 3 0,19 

SCORPINIDA 3 0,19 

TRICOPTERA 2 0,12 

LARVA DE COLEOPTERA 2 0,12 

ACARINA 1 0,06 

TOTAL 1602 100 

  

Com relação à riqueza (número de grupos taxonômicos) observou-se que o grupo taxonômico Diptera 

(49,88%) foi o que apresentou os maiores números de indivíduos coletados na área com 49,88% (Figura 1). Este 

grupo mostra-se relevante para a comunidade da fauna do solo, por outro lado, o hábito social e a repartição do 

trabalho entre classes os tornam apenas indicativo de sua atividade. Em seguida Hymenoptera (37,52%) foi o 

segundo grupo dominante, esta proporção pode ser justificada pela alimentação dos indivíduos através de 

matéria orgânica em decomposição, além de outros hábitos alimentares como pragas e inimigos naturais de 

insetos. Posteriormente, o grupo Araneae também teve uma boa representação (3,12%) entre os grupos 

estudados. Os demais grupos tiveram uma menor representação no presente estudo. 

 

 
 

Figura 1. Distribuição dos grupos taxonômicos da macrofauna do solo (%) em período chuvoso. 
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Com relação à Frequência Absoluta (FA) e a Frequência Relativa (FR) observou-se que os valores mais 

expressivos correspondem aos grupos: Diptera, Hymenoptera, Araneae, Thysanura, Orthoptera, Hemiptera, 

Larvas, Coleoptera, Chilopoda, Blattaria, Diplopoda, Isoptera, Scorpinida, Tricoptera, Larva De Coleoptera e 

Acarina. (Tabela 2). Houve grupos faunísticos que tiveram uma menor ocorrência, com apenas um indivíduo por 

área. Souto (2006) menciona que os grupos faunísticos que aparecem em   menor número, provavelmente estão 

restritos a ambientes mais favoráveis, mas, apesar disso, são de grande importância no processo de 

decomposição da matéria orgânica. 

 

Tabela 2. Frequência absoluta e relativa dos grupos da macrofauna edáfica em uma área de Caatinga no 

município de Santana do Ipanema, AL, em período de estiagem. 

INDIVÍDUOS 
NUMERO DE 

ORGANISMOS 
% 

HYMENOPTERA 1097 63,41 

DIPTERA 444 25,66 

ARANEAE 97 5,61 

COLEOPTERA 18 1,04 

ORTHOPTERA 14 0,81 

ISOPTERA 11 0,64 

ACARINA 10 0,58 

THYSANURA 10 0,58 

TRICOPTERA 9 0,52 

SCORPINIDA 9 0,52 

HEMIPTERA 4 0,23 

BLATTARIA 2 0,11 

LARVA DE COLEOPTERA 2 0,11 

DIPLOPODA 1 0,06 

LEPDOPTERA 1 0,06 

MANTOPTERES 1 0,06 

TOTAL 1730 100 
                                 Sendo: NI = Nº de indivíduos 

 

Foi observada uma redução no número de organismos edáficos logo após a chuva, ocorrendo no mês de julho, 

diminuindo a abundância para este mês (Figura 2). Esse resultado está relacionado à grande sensibilidade da 

maior parte das espécies da macrofauna observadas às condições climáticas (NUNES et al., 2008). 

 
Figura 2. Distribuição dos grupos taxonômicos da macrofauna do solo (%) em período de estiagem. 
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CONCLUSÃO  

 

 Tendo em vista os resultados obtidos mediante as amostras, observou-se que o grupo Diptera no período 

chuvoso, apresentou maior número de indivíduos, enquanto em época de estiagem, o Hymenoptera exibiu maior 

dominância. Em ambas as situações, demonstraram-se o alto potencial de fertilidade do solo e ciclagem de 

material orgânico, contribuindo para a manutenção do bioma caatinga da área estudada. 
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RESUMO: Perturbações antrópicas, como a fragmentação e perda de habitat são apontadas como a principal 

causa de redução e extinção de populações de animais polinizadores. Flores especialistas, como exemplos às 

síndromes de polinização, normalmente diminuem as chances de interação com uma guilda ampla de 

polinizadores. Este estudo teve como objetivo investigar os recursos ofertados à fauna de visitantes florais na 

estação seca em uma área antropizada. As espécies com flores foram fotografadas, coletadas e tiveram suas 

características morfológicas anotadas. Foram observadas nas flores a cor, tipo floral, tamanho, recurso ofertado e 

período de antese. Apesar da observação de representatividade de apenas três síndromes de polinização, pela 

ocorrência de espécies de plantas generalistas, pode-se afirmar que grupos variados de polinizadores conseguem 

obter recursos alimentares das espécies floridas no período do estudo. Contudo, a ausência de espécies com 

antese noturna limita o acesso aos recursos por polinizadores de hábito noturno. 

 

PALAVRAS CHAVE:  Fragmentação de habitat, síndromes de polinização, recursos florais. 

 

Maintenance of the fauna of pollinators in anthropic area 

 
ABSTRACT: Antropic disturbances such as fragmentation and loss of habitat are pointed out as the main 

cause of reduction and extinction of populations of pollinating animals. Specialists flowers, such as examples of 

pollination assemblies, normally decrease the chances of interaction with a broad guild of pollinators. This study 

aimed to investigate the resources offered to the fauna of floral visitors in the dry season in an anthropized area. 

The species with flowers were photographed, collected and had their morphological characteristics annotated. 

The color, floral type, size, resource offered and anthesis period were observed in the flowers. Despite the 

observation of the representativeness of only three pollinating syndromes, due to the occurrence of generalist 

species of plants, it can be affirmed that varied groups of pollinators can obtain food resources of flowering 

species during the study period. However, the absence of species with nocturnal anthesis limits access to the 

resources by nocturnal pollinators. 
 
KEYWORD: Habitat fragmentation, pollination syndromes, floral resources. 

 

INTRODUÇÃO 

 
 Perturbações antrópicas são apontadas como a principal causa de redução e extinção de populações de 

animais e plantas em todos os ambientes (POTTS et al., 2010). Os polinizadores são representados por vários 

grupos de animais, sendo apontados como um dos mais afetados por estas ações, levando a redução da qualidade 

dos serviços de polinização (FREITAS et al., 2009; POTTS et al., 2010). A interrupção deste processo ecológico 

acarreta na redução do sucesso reprodutivo de plantas silvestres e cultivadas (KEVAN, 2003; POTTS et al., 

2010).  

 Dentre as perturbações antrópicas que resultam na redução das populações de polinizadores, está a 

perda e fragmentação de habitas. Este tipo de perturbação reduz o habitat dos polinizadores, diminuindo a 

quantidade de recursos disponível. Alguns grupos de polinizadores são mais sensíveis a redução de recursos, 

principalmente pela relação estreita a com determinados grupos de flores especialistas. 

 Flores especialistas, normalmente, diminuem as chances de interação com uma guilda ampla de 

polinizadores, na maioria das vezes pela ocorrência de estruturas limitantes aos visitantes (RECH et al., 2014). 

Exemplos da especialização floral, são as síndromes ou sistemas de polinização, as quais são definidas como um 
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conjuntode características que favorecem a polinização de espécies restritas. São exemplos de síndrome de 

polinização a melitofilia (polinização por abelhas), ornitofilia (polinização por aves), cantarofilia (polinização 

por besouros), miiofilia (polinização por moscas), psicofilia (polinização por borboletas) e quiropterofilia 

(polinização por morcegos) (FAEGRI; PIJL, 2013; RECH et al., 2014). 

Por outro lado, algumas flores ditas generalistas, não apresentam barreiras aos polinizadores, 

possibilitando a visita por um variado grupo de animais (RECH et al., 2014). Da mesma forma, alguns 

polinizadores são classificados como generalistas por visitarem flores de diversas espécies. Isso, teoricamente, 

promove segurança reprodutiva para as plantas e almientar para os visitantes (RECH et al., 2014). 

Este estudo teve como objetivo investigar os recursos ofertados a fauna de visitantes florais na estação 

seca em uma área antropizada, norteando-se pelas seguintes perguntas: 1) Quais as proporções de flores 

generalistas e especialistas na área de estudo? 2) Quais as síndromes de polinização representadas? 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Período e local do estudo 

Este trabalho foi desenvolvido no mês de agosto de 2018 em uma área antropizada pertencente à 

Universidade Estadual de Alagoas Campus III no município de  Palmeira dos Índios, Alagoas (9°26'01.9"Sul 

36°38'39.8"Oeste). O local apresenta vegetação carcateristica de uma área de transição entre Mata Atlântica e 

Caatinga, com clima do tipo semiárido (BSsh’) com chuvas de inverno (JACOMINE et al.,1975). 

 

Observação da ocorrência das aranhas nas flores 

 Foram realizadas três visitas nos períodos matutino, vespertino e noturno, totalizando 27 horas de 

esforço amostral. Nas visitas, eram realizadas buscas ativas, através de caminhadas por toda a área. 

 As espécies com flores foram fotografadas, coletadas e tiveram suas características morfológicas 

anotadas. Observamos cor, tipo floral, tamanho, recurso ofertado e horário de antese. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  
 Foram observadas 18 espécies floridas na área, no período do estudo. Destas, cinco pertenciam a família 

Malvaceae, sendo a mais representada, seguida por Fabaceae (3 spp.) e Asteraceae (2 spp.). Todas apresentavam 

porte herbáceo, comum em áreas em estágio inicial de regeneração. 

  Com exceção de Chamaecrista sp., que oferta apenas pólen para os visitantes, todas as espécies 

observadas ofertaram, além do pólen, néctar como recurso floral. Depois do pólen, o néctar é o recurso mais 

ofertado pelas flores, sendo o conjunto pólen – néctar o de maior ocorrênciana maioria dos ambientes (RECH et 

al., 2014) 

 A síndrome de polinização com mais representantes foi a melitofilia (10 spp.), seguida pela psicofilia (4 

spp.) e miiofilia (1 sp.). A ocorrência da melitofilia como a síndrome com maior representação, foi observada em 

outros estudos (YAMAMOTO et al., 2007; ARAÚJO et al., 2009).  Características como antese diurna, pétalas 

formando uma plataforma de pouso, presença de guias de néctar ou de pólen e cores variando do ultravioleta ao 

amarelo intenso, são observadas em flores melitófilas (FAEGRI; PIJL, 2013; RECH et al., 2014). 

 

Figura 1. Flores de a) Chamaecrista sp. (Flor de pólen; Melitófila); b) Turnera subulata (Flor de néctar e pólen; 

Melitófila) em uma área antropizada. 
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 Seis espécies foram consideradas especialistas, por apresentarem morfologia restritiva a maior parte dos 

grupos de polinizadores. A espécie Chamaecrita sp., pertence a um tipo especial de flores, denominadas flores 

de pólen (BUCHMANN, 1985). Estas flores dependem da capacidade de algumas abelhas de vibrarem 

(polinização por vibração) suas anteras poricidas para a liberação do pólen (BUCHMANN, 1985).  A espécie 

Stylosanthes sp., tambe´m restringe suas visitas a abelhas, uma vez que o visitante exerça uma força nas quilhas 

das flores para acessar os recursos, numa polinização com o mecanismo de gatilho (DE OLIVEIRA et al., 2011). 

As quatro espécies psicófilas, apresentaram flores de tubo muito estreito, de forma que apenas borboletas 

conseguem obter recursos com o uso da espirotromba (FAEGRI; PIJL, 2013). 

 Todas as espécies observadas apresentaram antese diruna. Desta forma, neste período, polinizadores 

noturnos moradores da área, devem buscar recursos em áreas adjacentes para a sua manutenção. 

  

CONCLUSÃO  

 
 Apesar da observação de representatividade de apenas três síndromes de polinização, pela ocorrência de 

espécies de plantas generalistas, pode-se afirmar que grupos variados de polinizadores conseguem obter recursos 

alimentares das espécies floridas no período do estudo. Contudo, a ausência de espécies com antese noturna, 

limita o acesso aos recursos por polinizadores de hábito noturno. 
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RESUMO: A mesofauna edáfica objetiva a recuperação e manejo racional do solo, a função da biota do solo é 

a participação nos processos de transformação e fluxo de nutrientes. O objetivo deste trabalho foi quantificar a 

densidade e diversidade de grupos da comunidade da mesofauna do solo em duas áreas com o cultivo da espécie 

Ceiba Glaziovii (Kuntze) no sertão alagoano. O estudo foi realizado em duas unidades de conservação, ambas 

localizadas no município de Santana do Ipanema, na estação chuvosa. 100 parcelas contíguas de 10 m x 10 m 

foram plotadas, formando 10 transectos leste-oeste em ambas as áreas, após o que foram feitas 40 coletas. 40 

pontos foram utilizados para a determinação da mesofauna de invertebrados do solo. Um total de 40 amostras de 

solo + silte foram coletadas usando anéis metálicos, que foram levados para a bateria de extração de Berlese-

Tullgren modificada para extrair as populações constituintes da mesofauna do solo. Os organismos capturados 

foram preservados em álcool etílico e submetidos ao processo de identificação e contagem com o auxílio de uma 

lupa binocular e avaliados através de abundância e diversidade. Em ambas as reservas com área da espécie Ceiba 

Glaziovii foram encontrados os indivíduos Acarina e Collembola. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade, caatinga, variabilidade. 

 
Soil soil mesofauna in two areas of Ceiba glaziovii (kuntze) k. Schum in the 

backlands of Alagoas. 
 

ABSTRACT: The edaphic mesofauna aims at the recovery and rational management of the soil, the function 

of the soil biota is the participation in the processes of transformation and nutrient flow. The objective of this 

work was to quantify the density and diversity of groups of the soil mesofauna community in two areas with the 

cultivation of the Ceiba Glaziovii (Kuntze) species in the Alagoan sertão. The study was carried out in two 

conservation units, both located in the municipality of Santana do Ipanema, in the rainy season. 100 contiguous 

plots of 10 m x 10 m were plotted, forming 10 east-west transects in both areas, after which 40 collections were 

made. 40 points were used for the determination of mesofauna of soil invertebrates. A total of 40 soil + silt 

samples were collected using metal rings, which were taken to the Berlese-Tullgren extracting battery modified 

to extract the constituent populations of the soil mesofauna. The captured organisms were preserved in ethyl 

alcohol and underwent the process of identification and counting with the aid of a binocular loupe and evaluated 

through abundance and diversity. In both reserves with area of the species Ceiba Glaziovii the Acarina 

and Collembola individuals were found. 

 

KEYWORD: Biodiversity, caatinga, variability. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A mesofauna do solo é constituída por organismos que se movimentam nas fissuras, poros e na interface 

do solo, que se alimentam da matéria orgânica, de animais menores e alguns microrganismos, também 

desenvolvem funções detritívoras e predatórias nas teias tróficas de resíduos da serapilheira e do interior do solo, 

que estão associadas aos processos de ciclagem de nutrientes, revolvimento do solo e na incorporação de matéria 

orgânica, além de atuarem no controle biológico de pragas do solo (MELO et al., 2009).  
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Para Barros et al. (2010) esses organismos tem um maior número de grupos encontrados na camada de 0 

a 5 cm de profundidade, possuem hábito gregário. É composta por organismos com comprimento de 0,2 e 2,0 

mm pertencentes aos grupos Acarina, Araneae, Chilopoda, Collembola, Diplopoda, Diplura, Diptera, Diplura, 

Hymenoptera, Isoptera, Protura, Symphyla, dentre outros. 

O objetivo desta pesquisa foi quantificar a densidade e diversidade de grupos da comunidade de 

mesofauna do solo em duas áreas com o cultivo da espécie Ceiba Glaziovii (Kuntze) no sertão alagoano. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O presente estudo foi desenvolvido em duas áreas de Myracrodruon urundeuva Fr. All (Aroeira) no 

sertão alagoano. Uma das áreas estudadas é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN (Tocaia), 

com área de 21,7 ha. A outra área estudada foi a Estação Ecológica Curral do Meio (sementeira) é uma unidade 

de conservação considerada integral onde é permitida a realização de pesquisas cientificas sendo que as 

alterações dos ecossistemas são permitidas apenas em determinados casos.  

Para determinar a mesofauna do solo foram coletadas amostras de solo + serrapilheira com o emprego de 

anéis metálicos (diâmetro = 4,8 cm e altura = 3 cm). Esses anéis foram introduzidos no solo. O excesso de solo 

foi retirado e, o anel posteriormente foi envolvido em dois discos de tecidos distintos, sendo um de tecido filó e 

outro de TNT (Tecido Não Texturizado). 

Depois de coletada, as amostras foram levadas até a bateria de extratores Berlese-Tullgren modificado 

para a extração dos organismos constituintes da mesofauna do solo. Todas as amostras foram mantidas no 

extrator por 96 horas expostas à luz e calor, com a temperatura na parte superior do anel atingindo 42 °C. As 

amostras permaneceram durante 96 horas, em seguida o conteúdo de cada frasco foi transferido para as placas de 

Petri e posteriormente foram feita a contagem e a identificação no nível de ordem dos organismos presentes em 

cada amostra, com o auxílio de uma lupa binocular.  

A mesofauna do solo, com comprimento entre (0,2 - 2 mm) (SWIFT et al., 1979), foram avaliada 

quantitativamente através da abundância (número total de organismos) e qualitativamente, através da 

diversidade. Em seguida foram feitas comparações dos grupos utilizando o índice de diversidade de Shannon e o 

índice de equitabilidade de Pielou (e), de forma semelhante ao procedimento utilizado para quantificação da 

macrofauna do solo. Para análise dos dados da macrofauna edáfica, foram analisados pela estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na tabela 1 observam-se os dados coletados na área com a espécie de Ceiba Glaziovii (Kuntze) K. 

Schum (barriguda), os quais foram extraídos 268, indivíduos da mesofauna edáfica divididos em oito grupos 

taxonômicos. Destacaram-se em abundancia os grupos Acarinas tanto na reserva Tocaia como na Reserva Curral 

do Meio com (77% e 67%) respectivamente. Em seguida o grupo Collembola apresentou a representatividade de 

18% na Tocaia e de 14 % no Curral do meio. 
 
Tabela 1 - Macrofauna edáfica próximos a indivíduos de Ceiba Glaziovii (Kuntze) K. Schum (barriguda) em duas 
áreas de reserva Curral do Meio (Sementeira) e Tocaia 

Nome Científico NI-T % Media NI-C % Media 

Acarina 133 67 16,63 54 77 6,75 

Collembola 35 18 4,38 10 14 1,25 

Coleoptero 0 0 0,00 2 3 0,25 

Protura 1 1 0,13 0 0 0,00 

Psocoptera 1 1 0,13 0 0 0,00 

Diplura 25 13 3,13 2 3 0,25 

Diptera 0 0 0,00 1 1 0,13 

Symphyla 3 2 0,38 1 1 0,13 

TOTAL 198 100% 24,75 70 100% 8,75 
*Para calcular a média foi usado o método de Tukey. 

 

Estes resultados são semelhantes ao encontrados por Souto et., al. (2008) realizado no semiárido da 

Paraíba. De acordo com Albuquerque (2013), esses grupos taxonômicos se sobre saem em detrimento de outros 

nos aspectos de riqueza, abundancia e diversidade.  



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
362 

Na tabela 2 verificou-se que o grupo Acarina apresentou o índice de Shannon menor (0,61) e (0,51) para 

as reservas tocaia e curral, respectivamente, indicando que esse grupo é o mais expressivo dentre os demais 

avaliados, o que pode ser confirmado pelo índice de Pielou, (0,34) e (0,29), respectivamente. Posteriormente, 

outro grupo que apresentou expressividade foi os Collembola (1,56), evidenciando a presença de uma grande 

quantidade de indivíduos desse grupo e refletindo na reduzida diversidade. Os demais grupos apresentaram uma 

quantidade inferior de organismos nos dois períodos estudados, tendo a presença somente em uma das épocas 

avaliada. 

Geralmente no final do período chuvoso os ambientes naturais estão cobertos por folhas, ramos e galhos 

caídos acima da superfície do solo fazendo com que a temperatura não diminua tanto quanto nos ambientes 

desprotegidos e dessa forma fica mais favoráveis ao desenvolvimento dos organismos do solo conservando a 

umidade do solo (ALBUQUERQUE, 2013). 

 

Tabela 2 - Macrofauna edáfica próximos a indivíduos de Ceiba Glaziovii (Kuntze) K. Schum (barriguda) em duas 
áreas de reserva Curral do Meio (Sementeira) e Tocaia 

Cientifico Tocaia =H (e) Curral =H (e) 

Acarina 0,61 0,34 0,51 0,29 

Collembola 1,56 0,87 1,80 1,01 

Coleoptero - - 3,53 1,97 

Protura 5,28 2,95 - - 

Psocoptera 5,28 2,95 - - 

Diplura 1,94 1,08 3,53 1,97 

Diptera - - 4,23 2,36 

Symphyla 4,17 2,33 4,23 2,36 

Total 
17,63 9,84 16,81 9,38 

*Onde (H) é o índice de Shannon, (e) é o índice de Pielou 

 
 

CONCLUSÃO 

 

A mesofauna na área da Reserva Tocaia o predomínio dos grupos Acarina e Collembola. 
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RESUMO: A mesofauna do solo tem sido utilizada como indicador da qualidade do solo, devido à alta 

sensibilidade às mudanças ambientais. O objetivo deste trabalho foi quantificar a densidade e a diversidade de 

grupos da comunidade da mesofauna do solo em duas áreas com o cultivo da espécie Myracrodruon urundeuva 

Fr. Tudo no sertão alagoano. O estudo foi realizado em duas unidades de conservação (UCs), ambas localizadas 

no município de Santana do Ipanema, na estação chuvosa. 100 parcelas contíguas de 10 m x 10 m foram 

plotadas, formando 10 transectos leste-oeste em ambas as áreas, após o que foram feitas 40 coletas. 40 pontos 

foram utilizados para a determinação da mesofauna dos invertebrados do solo. Um total de 40 amostras de solo + 

silte foram coletadas usando anéis metálicos, que foram levados para a bateria extratora de Berlese-Tullgren 

modificada para extrair as populações constituintes da mesofauna do solo. Os organismos capturados foram 

preservados em álcool etílico a 70% e passaram pelo processo de identificação e contagem com o auxílio de uma 

lupa binocular e avaliados através de abundância e diversidade. Em ambas as reservas com área da espécie 

Myracrodruon urundeuva Fr. Todos foram encontrados os indivíduos Acarina e Collembola.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Abundância, biodiversidade, caatinga. 

 

Soil soil mesofauna in two areas of Myracrodruon urundeuva fr. All in the 

backwoods of Alagoas. 

 

ABSTRACT: The soil mesofauna has been used as an indicator of soil quality, due to the high sensitivity to 

environmental changes. The objective of this work was to quantify the density and diversity of groups of the soil 

mesofauna community in two areas with cultivation of the species Myracrodruon urundeuva Fr. All in the 

Alagoano backcountry. The study was carried out in two conservation units (UCs), both located in the 

municipality of Santana do Ipanema, in the rainy season. 100 contiguous plots of 10 m x 10 m were plotted, 

forming 10 east-west transects in both areas, after which a total of 40 collections were made. 40 points were used 

for the determination of the invertebrate mesofauna of the soil. A total of 40 soil + silt samples were collected 

using metal rings, which were taken to the modified Berlese-Tullgren extractor battery to extract the constituent 

populations of the soil mesofauna. The captured organisms were preserved in 70% ethyl alcohol and passed 

through the process of identification and counting with the aid of a binocular loupe and evaluated through 

abundance and diversity. In both reserves with area of the species Myracrodruon urundeuva Fr. All were found 

the individuals Acarina and Collembola. 

 

KEYWORD: Abundance, biodiversity, caatinga. 

  

 

INTRODUÇÃO  

 

Os principais fatores que controlam os processos de transformação da matéria orgânica no solo são o 

material, com relação a sua quantidade e qualidade, o ambiente físico e químico e, os organismos 

decompositores. Entre os organismos, as bactérias e fungos apresentam altos valores de biomassa e metabolismo 

respiratório, e tem grande participação no processo de decomposição da matéria orgânica (SOUTO, 2006). 
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A mesofauna abrange os organismos entre 0,2 a 2,0mm, que inclui, por exemplo, ácaros, colêmbolos e 

outros insetos. As atividades tróficas desses animais incluem tanto o consumo de microorganismos e da 

microfauna, como a fragmentação de material vegetal em decomposição. No solo, as atividades principais desses 

organismos são: decomposição da matéria orgânica, produção de húmus, ciclagem de nutrientes e energia, e 

produção de complexos que causam agregação do solo, entre outros. O objetivo desta pesquisa foi quantificar a 

densidade e diversidade de grupos da comunidade de mesofauna do solo em duas áreas com cultivo da espécie 

Myracrodruon urundeuva Fr. All no sertão alagoano. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O presente estudo foi desenvolvido em duas áreas de Myracrodruon urundeuva Fr. All (Aroeira) no 

sertão alagoano. Uma das áreas estudadas é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN (Tocaia), 

com área de 21,7 ha. A outra área estudada foi a Estação Ecológica Curral do Meio (sementeira) é uma unidade 

de conservação considerada integral onde é permitida a realização de pesquisas cientificas sendo que as 

alterações dos ecossistemas são permitidas apenas em determinados casos.  

Para determinar a mesofauna do solo foram coletadas amostras de solo + serrapilheira com o emprego de 

anéis metálicos (diâmetro = 4,8 cm e altura = 3 cm). Esses anéis foram introduzidos no solo. O excesso de solo 

foi retirado e, o anel posteriormente foi envolvido em dois discos de tecidos distintos, sendo um de tecido filó e 

outro de TNT (Tecido Não Texturizado). 

Depois de coletada, as amostras foram levadas até a bateria de extratores Berlese-Tullgren modificado 

para a extração dos organismos constituintes da mesofauna do solo. Todas as amostras foram mantidas no 

extrator por 96 horas expostas à luz e calor, com a temperatura na parte superior do anel atingindo 42 °C. As 

amostras permaneceram durante 96 horas, em seguida o conteúdo de cada frasco foi transferido para as placas de 

Petri e posteriormente foram feita a contagem e a identificação no nível de ordem dos organismos presentes em 

cada amostra, com o auxílio de uma lupa binocular.  

A mesofauna do solo, com comprimento entre (0,2 - 2 mm) (SWIFT et al., 1979), foram avaliada 

quantitativamente através da abundância (número total de organismos) e qualitativamente, através da 

diversidade. Em seguida foram feitas comparações dos grupos utilizando o índice de diversidade de Shannon e o 

índice de equitabilidade de Pielou (e), de forma semelhante ao procedimento utilizado para quantificação da 

macrofauna do solo. Para análise dos dados da macrofauna edáfica, foram analisados pela estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nas áreas de estudo foram coletadas 40 amostras de solo mais serapilheira, próximos aos indivíduos de 

Myracrodruon urundeuva Fr. All (Aroeira) das quais foram extraídos 180 indivíduos da mesofauna edáfica 

divididos em sete grupos taxonômicos. Destacou em abundância o grupo Acarina tanto na reserva Tocaia quanto 

na Reserva Curral do Meio com 27% na Tocaia e 82%) no Curral do Meio, posteriormente, foi encontrado o 

grupo Collembola com representatividade de 11% na Tocaia e de 10 % no curral do meio do número total de 

indivíduos encontrados em cada área (Tabela 1). Estes dados foram semelhantes ao trabalho de Souto et., al. 

(2006) trabalhando em uma área do semiárido da Paraíba. 

 

Tabela 1 - Organismos edáficos Mesofauna encontrados em solo próximos a indivíduos de Myracrodruon 

urundeuva Fr. All Aroeira em duas áreas de reserva Curral do Meio (Sementeira) e Tocaia 

Nome Científico NI-T % Media NI-C % Media 

Acarina 27 73 3,86 117 82 16,71 

Collembola 4 11 0,57 14 10 2,00 

Coleoptero - - - 1 1 0,14 

Protura - - - 1 1 0,14 

Psocoptera - - - 10 7 1,43 

Diplura 5 14 0,71 - - - 

Coleoptera 1 3 0,14 - - - 

TOTAL 37 100 5,29 143 100 20,43 
 

Com relação ao grupo Coleóptero, Protura e Psocoptera foi ausente na Tocaia o mesmo o ocorreu com o 

grupo Diplura e coleóptera na Reserva Curral do meio (sementeira). Essa ausência de determinados grupos 

podem ter relação com a abundancia do grupo Díptera e Hymenoptera, pois são prováveis segundo Primavesi, 
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(1999) esses insetos alados sejam os agentes de manutenção no equilíbrio ecológico podendo ser predadores de 

vários organismos do solo. 

Na Tabela 2 observaram-se os dados para o índice de diversidade de Shannon (H) e uniformidade de 

Pielou (e), mostram que os indivíduos encontrados próximos à espécie Myracrodruon urundeuva Fr. All Aroeira 

foi maior o índice de Shannon na reserva Tocaia que na área do Curral do Meio provavelmente por conta do 

menor número de organismos ali encontrados e da variação de riqueza dos grupos funcionais como: (Coleóptero, 

Protura e Psocoptera), já na reserva Curral do Meio (Sementeira) apresentou um número inferior no índice de 

Shannon devido sua maior abundancia de indivíduos encontrados, no qual foi confirmado quando feito o cálculo 

do índice de Pielou, que também se mostrou baixo o que indica que houve maior densidade de indivíduos e 

menos uniformidade das espécies do que na Tocaia. 

 

Tabela 2 - Índice de diversidade de Shannon e índice de Pielou organismos edáficos Mesofauna encontrados em 
solo próximos a indivíduos de Myracrodruon urundeuva Fr. All Aroeira em duas áreas de reserva Curral do Meio 
(Sementeira) e Tocaia 
Cientifico Tocaia =H (e) Curral =H (e) 

Acarina 0,41 0,30 0,62 0,38 

Collembola 2,12 1,53 2,23 1,38 

Coleoptero - - 4,96 3,08 

Protura - - 4,96 3,08 

Psocoptera - 0,00 2,59 1,61 

Diplura 1,87 1,35  - 

Coleoptera 3,58 2,59  - 

Total 
7,15 5,16 14,11 8,77 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A mesofauna na área da Reserva Tocaia apresentou maior riqueza, abundancia diversidade e 

uniformidade. 
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RESUMO: Um tipo de interação multitrófica, envolvendo plantas e animais, ocorre quando aranhas 

caranguejo que utilizam a estratégia senta-e-espera em flores, sendo assim especializadas na captura de 

polinizadores através da camuflagem. O objetivo do estudo foi avaliar a ocorrência de aranhas carangueijo 

(Araneae: Thomisidae) em flores em uma área antropizada. O estudo foi desenvolvido no mês de agosto de 2018 

em uma área antropizada. Foram observadas e anotadas a ocorrência das aranhas em flores de diferentes 

espécies, coloração das flores e aranhas, posicionamento das aranhas nas flores, características de densidades de 

plantas no local e o horário da observação. Apenas a maior ocorrência em planta em situação de maior 

adensamento, corroborou com a maior parte dos estudos relacionados a interação de plantas com as aranhas 

caranguejo. A falta de coincidência da coloração das aranhas e flores, deve ser a causa da divergência desses 

dados. O fato da área apresentar elevado grau de antropização,  pode levar a  modificações nos padrões 

normalmente observados nesta interação, e reduzir o sucesso da predação desse grupo de animais. 

 

PALAVRAS CHAVE:  Camuflagem, predação, polinizadores. 

 

Occurrence of crab spiders (Araneae: Thomisidae) on species flowers in an 

anthropic area 

 
ABSTRACT: A type of multitrophic interaction, involving plants and animals, occurs when crab spiders use 

the sit-and-wait strategy on flowers, thus specializing in capturing pollinators through camouflage. The objective 

of the study was to evaluate the occurrence of crab spiders (Araneae: Thomisidae) in flowers in an anthropic 

area. The study was developed in August 2018 in an anthropized area. The occurrence of spiders in flowers of 

different species, coloring of flowers and spiders, positioning of spiders in flowers, characteristics of plant 

densities in the place and the time of observation were observed and recorded. Only the largest occurrence in 

plants with higher densities, corroborated with most of the studies related to the interaction of plants with crab 

spiders. The lack of coincidence of the coloring of spiders and flowers should be the cause of the divergence of 

these data. The fact that the area presents a high degree of anthropization can lead to modifications in the 

patterns normally observed in this interaction, and to reduce the success of predation in this group of animals. 

 
KEYWORD: Camouflage, predation, pollinators. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Sabe-se que o sucesso e evolução da vida na Terra deu-se devido ao estabelecimento com êxito das 

interações bióticas entre os organismos (DEL-CLARO, 2012). Grande parte destas interações ocorre entre 

plantas e animais, tornando-as responsáveis por parte significativa do funcionamento e manutenção das cadeias 

tróficas nos ecossistemas e também sendo significativas para os padrões de processos que dão estrutura à 

biodiversidade na Terra (DEL-CLARO et al., 2013).  

Um tipo de interação multitrófica, envolvendo plantas e animais, ocorre quando aranhas caranguejo 

(Araneae: Thomisidae) estão envolvidas. Estas aranhas utilizam a estratégia senta-e-espera em flores polinizadas 

por insetos, sendo assim especializadas na captura de polinizadores (DUKAS; MORSE; 2005). Se camuflam por 
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meio de coloração críptica obtida com ajustes de cores a fim de se tornar parecidas com plano de fundo e assim 

enganar os sistemas visuais tanto das presas como de seus predadores (THÉRY; CASAS, 2002). Elas também 

utilizam flores com odor (KRELL; KRÄMER, 1998) e escolhem seus locais de caça utilizando sua visão, 

verificação tátil e sinais olfativos (MORSE, 1988). 

A sofisticação da estratégia das Thomisidae permite a elas uma camuflagem eficiente, o que pode elevar 

o sucesso na predação (ROCHA-FILHO; RINALD, 2011), reduzindo o número de visitas e consequentemente o 

sucesso reprodutivo das plantas. Contudo, alguns visitantes florais conseguem perceber a presença das aranhas 

na flor, evitando assim a realização das visitas, o que novamente pode reduzir o sucesso reprodutivo das plantas 

envolvidas nessa interação (NESS, 2006). Além dos contrastes entre aranhas e flores, característica olfativa 

também tem sido apontada como estratégias de camuflagem usadas pelas aranhas caranguejo. Aranhas quando 

em posição de ataque, podem introduzir suas pernas anteriores nas flores e esfregar nas outras pernas. Isto pode 

ser interpretado como uma forma de transferir os voláteis da flor para seu corpo, aumentando assim sua 

camuflagem (NOVO et al., 2010). 

O display floral, é bastante importante na atração de visitantes florais (RECH et al., 2014). Desse modo, 

a opção da aranha por plantas com maior display é interpretada como maior probabilidade de sucesso na captura 

de presas. Aranhas caranguejo demonstram maior preferência por sítios que atraiam grande número de insetos 

(RECH et al., 2014).  

O objetivo do estudo foi avaliar a ocorrência de aranhas caranguejo (Araneae: Thomisidae) em flores 

em uma área antropizada, norteando-se pelas seguintes perguntas: 1) Quais plantas possuem interação com as 

aranhas caranguejo? 2) Existe relação da coloração das aranhas com as flores? 3) Ocorre padrão no 

posicionamento das aranhas nas flores? 4) De que forma o adensamento das plantas e horário influência na 

ocorrência das aranhas?   

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Período e local do estudo 

Este trabalho foi desenvolvido no mês de agosto de 2018 em uma área antropizada pertencente à 

Universidade Estadual de Alagoas Campus III no município de  Palmeira dos Índios, Alagoas (9°26'01.9"Sul 

36°38'39.8"Oeste). O local apresenta vegetação carcateristica de uma área de transição entre Mata Atlântica e 

Caatinga, com clima do tipo semiárido (BSsh’) com chuvas de inverno (JACOMINE et al.,1975). 

 

Observação da ocorrência das aranhas nas flores 

 Foram realizadas três visitas nos períodos matutino, vespertino e noturno, totalizando 27 horas de 

esforço amostral. Nas visitas, eram realizadas buscas ativas, através de caminhadas por toda a área. 

 Foram observdas e anotadas a ocorrência das aranhas em flores de diferentes espécies, coloração das 

flores e aranhas, posicionamento das aranhas nas flores, características de densidades de plantas no local e o 

horário da observação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 Foram observadas quatro espécies de planta interagindo com as aranhas caranguejo na área de estudo. 

São elas Commelina diffusa Burum (F) (Commelinaceae), Richardia grandiflora (Cham. & Shltdl.) Steud. 

(Rubiaceae), Pavonia cancellata (L) (Malvaceae) e Cucumis melo L. (Cucurbitaceae). As quatro espécies são 

herbáceaes e ocorrem de forma isolada e adensada na área de estudo. Commelina diffusa possui flores 

predominantemente azuis com anteras amarelas, Richardia grandiflora flores brancas, Pavonia cancellata flores 

amarelas com guia de nectário de cor púrpura e Cucumis melo apresenta flores amarelas, com anteras também 

amarelas. O número de plantas que interagem com as aranhas na área de estudo, pode estar relacionado a 

especificidades necessárias para esta interação como coloração das flores, polinização por pequenos insetos, 

localização das plantas e presença de odores florais, características vistas como essenciais para a escolha das 

flores pelas aranhas (MORSE, 1988; HEILING et al., 2004, THÉRY; CASAS, 2005). Além disso, no período do 

estudo, apenas 18 espécies estavam floridas. 

 Apenas sete indivíduos de Thomisidae foram observados. Estas aranhas apresentavam dois padrões de 

coloração, cefalotórax e patas verdes com pequenas manchas marrons e abdome marrom  ou amarelo. Para o 

primeiro padrão de coloração foram observados cinco indivíduos, interagindo com três espécies de plantas 

(Richardia grandiflora, Pavonia cancellata e Cucumis melo). Aranhas com o abdome amarelo interagiram com 

uma espécie (Commelina diffusa), sendo observados dois indivíduos. Com exceção de aranhas com abdome 

amarelo em flores de Commelina diffusa, que apesar de ter cor azul, apresenta anteras amarelas, não foram 
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observadas coincidências da coloração das aranhas e flores onde as mesmas ocorriam. Esta estratégia, 

provavelmente prejudica o sucesso na predação de polinizadores por parte das aranhas, tendo outros estudos 

registrado o observado neste estudo. Contudo, na maioria dos casos, aranhas caranguejo apresentam coloração 

semelhante as flores as quais elas interagem (NESS, 2006; NOVO et al., 2010).  

 Todas as ocorrências de interação foram observadas no período da manhã. Sendo a área de estudo 

antropizada, com maior parte de elementos herbáceos e arbustivos, a incidência luminosa direta nas flores pode 

interferir na ocorrência desta interação, elevando a temperatura corporal das aranhas e modificando o padrão de 

refração da luz, o que pode influenciar o sucesso de predação (NESS, 2006). 

Apenas a interação com Pavonia cancellata não mostrou relação com o maior adensamento de plantas. 

 Na interação com Cucumis melo, um dos indivíduos posicionou-se acima da flor, próximo as estruturas 

reprodutivas. Os demais indivíduos foram observados posicionados abaixo das pétalas. Este posicionamento da 

maioria dos indivíduos observados, pode ter relação com a não coincidência da coloração destas aranhas com 

as flores, sendo assim prejudicada suas estratégias de camuflagem, em um possível posicionamento diferente. 

 

 
Figura 1. Aranhas carnguejo interagindo com flores de a) Richardia grandiflora e b) Cucumis melo, em   uma 

área antropizada.  

 

CONCLUSÃO  
  

Apenas a maior ocorrência em planta em situação de maior adensamento corroborou com a maior parte 

dos estudos relacionados a interação de plantas com as aranhas caranguejo.  

 A falta de coincidência da coloração das aranhas e flores, deve ser a causa da divergência desses dados. 

O fato da área apresentar elevado grau de antropização,  pode causar modificação nos padrões observados nesta 

interação, e reduzir o sucesso dapredação desse grupo de animais. 
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RESUMO: As abelhas sem ferrão são insetos altamente dóceis e que estão distribuídas por todo o mundo, 

sobretudo nas regiões tropicais. Esses seres são de grande importância para a manutenção e a perpetuação dos 

ecossistemas onde estão inseridos, sendo responsável por uma grande faixa de polinização. Devido à grande 

devastação dos ecossistemas, tais abelhas vêm correndo grande risco, este causado pelo alto índice de 

desmatamento das florestas onde as abelhas sem ferrão vivem, pois esses insetos fazem seus ninhos em troncos 

de árvores. Diante disso, realizou-se o estudo na Escola Municipal de Educação Básica Governador Geraldo 

Bulhões, localizada na Zona Rural de Girau do Ponciano-AL, onde foi aplicado um questionário a 57 alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental afim de observar o conhecimento deles a respeito das abelhas sem ferrão. Com os 

resultados, foi possível observar o quanto esses animais são desconhecidos por parte dos estudantes, pois a 

maioria relatou nunca ter ouvido, nem visto falar em abelhas sem ferrão. Porém sabe-se que conservação destas 

abelhas é de extrema importância para a manutenção dos ecossistemas, visto que as espécies vegetais necessitam 

da polinização de alguma espécie de abelha. Assim é extremamente importante a criação de pesquisas e 

trabalhos que visam esclarecer e apresentar a importância desses insetos aos alunos, bem como a realização de 

aulas de ciências voltadas a interação entre estes seres na natureza, e sua relação com o homem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento, Meio Ambiente, Importância. 

 

Perception of 9th grade students on the importance of stingless bees in the 

ecosystem. 

 

ABSTRACT: The stingless bees are uncertain highly docile and are distributed all over the world, especially 

in the tropics. These beings are of great importance for the maintenance and the perpetuation of the ecosystems 

where they are inserted, being responsible for a great range of pollination. Due to the great devastation of the 

ecosystems, these bees are at great risk, caused by the high rate of deforestation of the forests where stingless 

bees live, as these insects make their nests in tree trunks. Therefore, a study was carried out at the Municipal 

School of Basic Education, Governador Geraldo Bulhões, located in the Rural Area of Girau do Ponciano-AL, 

where a questionnaire was applied to 57 students of the 9th grade of Elementary School in order to observe their 

knowledge respect to stingless bees. With the results, it was possible to observe how much these animals are 

unknown by the students, since the majority reported never having heard or even talking about stingless bees. 

However, it is known that conservation of these bees is of extreme importance for the maintenance of 

ecosystems, since the plant species need the pollination of some species of bee. Thus, it is extremely important to 

create researches and works that aim to clarify and present the importance of these insects to students, as well as 

the realization of science classes focused on the interaction between these beings in nature, and their relationship 

with man. 

 

KEYWORDS: Knowledge, Environment, Importance 

 

INTRODUÇÃO  

As abelhas sem ferrão são consideradas insetos altamente sociáveis e apresentam uma grande 

diversidade e grande distribuição geográfica ocorrendo, geralmente, nas regiões tropicais do planeta, ocupando 
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quase toda América Latina e África, além do sudeste asiático e norte da Austrália. No entanto, a maior parte 

dessa biodiversidade é encontrada no continente americano, com cerca de 400 espécies catalogadas (VILLAS-

BÔAS, 2012). No Bioma Caatinga, por exemplo, é mais comum encontrar cerca de 7 espécies: Melipona 

subnitida (57,3%), M. asilvai (17,2%), Frieseomelitta varia dispar (13,7%), Frieseomelitta doederleini (5,3%), 

Plebeia flavocincta (1,8%), Plebeia sp. (1,3%) e Scaptotrigona aff. depilis (3,5%) (MARTINS, 2004). 

Segundo Tavares et. al (2016), as abelhas sem ferrão são de grande importância para a humanidade e 

para a manutenção do ecossistema terrestre, visto que são responsáveis por grande parte da polinização e que, ao 

contrário do que se pensa, essas abelhas não trazem nenhum risco para a população, pois podem ser utilizadas 

para a produção de mel e outros produtos como o própolis, além de serem utilizadas em oficinas e aulas de 

educação ambiental.  

Geralmente, as abelhas sem ferrão fazem seus ninhos em troncos ocos de árvores, podendo ser 

encontrados também em raízes ou em cupinzeiros e formigueiros abandonados (SIQUEIRA; MARTINES; 

NOGUEIRA-FERREIRA, 2007). Considerando o bioma Caatinga, por exemplo, os ninhos em troncos de 

árvores, são encontrados, principalmente, nas seguintes espécies: Caesalpinia pyramidalis (“Catingueira”, 41,9% 

de ninhos) e Commiphora leptophloeos (“Imburana”, 33,9% de ninhos) (MARTINS et. al., 2004). No que tange 

a imburana, essa árvore é considerada uma espécie chave para a manutenção das abelhas nativas (MAIA-SILVA 

et. al., 2012).  

Por outro lado, o crescimento demográfico da população humana e o meio ambiente desgastando-se 

extremamente rápido, tem ocasionado uma grande destruição dos habitats naturais, resultando na diminuição da 

biodiversidade e, consequentemente, no desaparecimento de algumas espécies (RICKEFELS, 1996). A Caatinga 

é um bioma que, devido às atividades econômicas, passa por sérios problemas, desde o início da pecuária, por 

volta do século XVII. A atividade econômica nessa região vem acompanhada de vastas zonas de desmatamentos, 

ocasionando a diminuição da biodiversidade de seres vivos na região, além de comprometer os recursos hídricos, 

salinizar e compactar os solos (ALVES; ARAÚJO; NASCIMENTO, 2009).   

Diariamente as abelhas necessitam de plantas com flores para obter alimentos e para recolher matéria-

prima para a construção de seus ninhos (CAMARGO; PEDRO, 2002). Entretanto, o desmatamento é visível em 

grande parte da caatinga (ALVES; ARAÚJO; NASCIMENTO, 2009), gerando redução de sua extensão 

territorial e aumentando os índices de desertificação, o que pode interferir no período de floração de algumas 

espécies vegetais e, consequentemente, no ciclo de vida das abelhas. Diante da situação, conforme Padilha; 

Souza e Lacerda (2014), faz-se necessário realizar ações e pesquisas para a conservação das espécies de abelhas 

nativas da caatinga, visando a conservação da estrutura e da função ecológica desse bioma.   

As abelhas são muito relevantes para a perpetuação das espécies vegetais, mas, atualmente, as 

populações têm sido prejudicadas por perturbações no ambiente. Por exemplo, o corte indiscriminado de árvores, 

como a imburana, a catingueira, o angico, etc., que servem como local de nidificação de abelhas, ameaça a 

sobrevivência de algumas espécies apícolas, adaptadas às condições climáticas locais (MAIA-SILVA et. al., 
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2012). Atrelado a isso, ainda pode-se citar o pouco conhecimento da população quanto a importância funcional e 

estrutural das abelhas para a manutenção dos ecossistemas. 

As abelhas são de grande importância para a perpetuação das espécies de vegetais, mas, atualmente, as 

populações vêm diminuindo, além de não ser conhecida pela população a importância delas para a manutenção 

dos ecossistemas. Por esse motivo a pesquisa foi realizada, com o objetivo analisar os conhecimentos dos alunos 

acerca das abelhas nativas, sua importância no ecossistema, e fazer conhecer aos que não sabiam, justifica-se. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

O presente estudo ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica Governador Geraldo Bulhões, 

localizada na Zona Rural de Girau do Ponciano-AL, a coleta de dados ocorreu no período de agosto a setembro. 

Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa caracterizam-se por uma abordagem quali-quantitativa, 

que envolve técnicas de observação e interpretação associadas a pesquisas educacionais.  

 A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário simples, aplicado a 57 alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental, turmas formadas por alunos de idades que variam entre 14 a 22 anos. Após a aplicação do 

questionário foi colocada em prática uma aula sobre a importância de conhecer as abelhas sem ferrão e sua 

função no ecossistema, os dados serão apresentados em gráficos do Excel. 

 Ao término dessas atividades foi aberto um espaço de tempo para perguntas, onde os alunos se 

expressaram com mais entusiasmo e curiosidades sobre o tema do que no começo da intervenção, aproveitamos 

esse momento para esclarecer que tais insetos não apresentam riscos para a população e a relevância de cuidar 

dessas espécies. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O questionário foi respondido por 57 alunos, e ao questionarmos se eles já ouviram falar sobre abelhas 

sem ferrão 59% dos alunos responderam que não e 41% responderam que sim, desses 41% apenas 5% já viram 

algumas espécie deste inseto, de acordo com esses resultados notamos o quanto esses animais ainda são 

desconhecidos pelos estudantes.  

 

 
Figura 10- Resultado dos alunos que ouviram falar, e viram abelhas sem ferrão. 

Ao abordarmos a importância desses seres 68% dos alunos responderam que não sabiam, e 32% 

descreveram sua relevância na produção do mel, bem como o uso desse mel na a produção de remédios caseiros 

e xarope de gripe, ainda foi citado a importante função das abelhas nativas para o equilíbrio e manutenção dos 
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ecossistemas, e seu fundamental papel na polinização das flores. Segundo Kerr (1997) a polinização por estas 

abelhas tem destaque nos ecossistemas sendo capazes de polinizar 30% a 90% da polinização da flora nativa. 

Além de produzir mel e alguns produtos medicinais, auxiliar no reflorestamento e identificação das espécies 

vegetais.  

 

 
Figura 2- Resultado dos alunos que souberam descrever a importância das abelhas sem ferrão. 

Com relação ao risco que esses insetos oferecem a população, 100% dos alunos responderam que tais 

animais não apresentam risco algum para as pessoas, devido à ausência de ferrão e todos relataram achar 

importante conhecer as abelhas sem ferrão devido seu grande valor para o meio ambiente, escreveram também o 

quanto é interessante conhecer novos animais especialmente para que haja um cuidado destes. Vale destacar que 

apesar da tamanha importância, as abelhas apresentam um acelerado processo de desaparecimento, no qual pode 

ocorrer por vários fatores (LOPES et al., 2005). 

Um dos objetivos gerais do processo de ensino e aprendizagem de ciências é promover a educação 

visando à manutenção do equilíbrio ecológico. Deste modo as respostas adquiridas por meio de questionário nos 

permitiu observar a percepção dos alunos sobre o tema, e o quanto é importante questionar o conhecimento dos 

mesmos. Pois apesar desses insetos serem de grande importância para a manutenção dos ecossistemas, as abelhas 

sem ferrão não têm uma atenção especial dentro do currículo escolar, o que faz com que, na maioria das vezes, 

essa temática não seja abordada em sala de aula, e não haja um conhecimento por parte dos alunos sobre a 

importância desses animais e a relação com equilíbrio ecológico do planeta. 

 

 

CONCLUSÃO  

 
Os resultados deste estudo permitiram compreender um pouco as percepções dos alunos do ano 9º da 

Escola Municipal de Educação Básica Governador Geraldo Bulhões sobre a importância das abelhas sem ferrão 

no ecossistema. 

 A maioria dos alunos nunca ouviram, nem viram falar em abelhas sem ferrão. Porém sabe-se que 

conservação das abelhas sem ferrão é de extrema importância para a manutenção dos ecossistemas, visto que as 

espécies vegetais necessitam da polinização de alguma espécie de abelha. Tendo em vista os aspectos 

observados os trabalhos que visam esclarecer e apresentar a importância desses animais aos alunos são 

extremamente importantes e vantajoso. 

Tornam-se necessárias aulas de ciências voltadas a interação entre os seres na natureza, de modo que os 

alunos compreendam o valor das abelhas não só para a continuidade da produção de mel, mas também para a 

manutenção dos recursos naturais, além da influência da ação humana no desaparecimento desse agente 

polinizador. Portanto, ações enfatizando essa vertente são necessárias nas escolas para que auxiliem a 

aprendizagem dos alunos sobre conteúdos ambientais. 
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RESUMO: Atualmente a pesquisa-ação tem sido um dos métodos mais utilizados em trabalhos investigativos 

educacionais. A utilização da mesma como fonte pesquisadora, tem trazido várias contribuições para a solução 

de determinados problemas enfrentados no processo de ensino aprendizagem. Outro fator importante indicado 

como contribuinte no âmbito educacional, é a “educação ambiental”. Esta, têm desempenhado um papel 

importante perante soluções de problemas ambientais, uma vez que tem contribuído para formação de indivíduos 

conscientes, para lidar com responsabilidades sociais. Perante este contexto, unir a pesquisa-ação e a educação 

ambiental como fonte pesquisadora no ensino e aprendizagem pode tornar-se fundamental. Diante disso, 

objetivou-se com este estudo, realizar uma intervenção educativa ambiental como instrumento de pesquisa-ação, 

identificando e comparando perspectivas estudantis, antes e após a realização. O estudo foi desenvolvido em 

uma turma de ensino fundamental, em uma escola da rede pública municipal do município de Santana do 

Ipanema-AL. Foram aplicados questionários antes e após a realização da intervenção a respeito da educação 

ambiental, com o intuito de comparar as perspectivas estudantis antes e após a realização deste método. A 

intervenção contou com aulas teóricas, discussões, e algumas práticas educativas referente a educação ambiental, 

como fonte de diagnóstico para solucionar o problema identificado. Como resultados, a intervenção possibilitou 

um incremento fundamental no conhecimento dos estudantes após a realização da intervenção quanto a educação 

ambiental, ficando evidente que a pesquisa-ação e a educação ambiental, podem ser importantes aliadas no 

processo de ensino e aprendizagem, devendo passarem a ser aderidas no âmbito educacional.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Intervenção educativa, Aprendizagem, Meio ambiente 

  

Action research: a perspective analysis of environmental education as an 

instrument 
 

ABSTRACT: Currently, action research has been one of the most widely used methods in educational 

research. The use of it as a research source has brought several contributions to the solution of certain problems 

faced in the process of teaching learning. Another important factor indicated as a contributor in the educational 

field is "environmental education". This, have played an important role in solving environmental problems, since 

it has contributed to the training of conscious individuals, to deal with social responsibilities. In this context, 

linking these two methods as a research source in teaching and learning can become fundamental. Therefore, this 

study was developed with the purpose of performing an environmental educational intervention as an instrument 

of action research, identifying and comparing student perspectives, before and after the realization. The study 

was developed in a class of elementary school, in a school of the municipal public network of the municipality of 

Santana do Ipanema-AL. Questionnaires were applied before and after the intervention on environmental 

education, in order to compare the student perspectives before and after this method. The intervention had 

theoretical classes, discussions, and some educational practices related to environmental education, as a source 

of diagnosis to solve the identified problem. As a result, the intervention allowed a fundamental increase in 

students' knowledge after the intervention in environmental education, making it clear that action research and 

environmental education can be important allies in the teaching and learning process and should be adhered to in 

education. 

 

KEYWORDS: Intervention, Learning, Environment 
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INTRODUÇÃO 

 

       A Pesquisa-ação tem sido considerada como um dos métodos atuais, frequentemente utilizados no 

desenvolvimento de pesquisas educacionais. A mesma concentra-se como uma pesquisa engajadora e 

participante, podendo trazer algumas oposições quando comparada com outros métodos investigativos (ENGEL, 

2000). 

      Um importante fator associado a este tipo de pesquisa, é que através da mesma, durante a própria pesquisa 

já se tem uma inovação, excluindo o fato de apenas citar uma recomendação no final do projeto (ENGEL, 2000). 

Para Engel, (2000) “Como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto 

é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática”.  Alguns autores como Tripp, (2005) 

propõe a pesquisa ação como um ciclo, dividindo-a em 4 fases, sendo estas; Monitorar e descrever os efeitos de 

uma ação, avaliar os resultados da ação, planejar uma melhoria da prática, e agir para implantar a melhoria 

planejada. A Pesquisa-ação tem desempenhado um papel fundamental para o processo de ensino e aprendizagem 

no ambiente escolar, pois pode muitas das vezes abrir caminhos, e servir como fonte de diagnóstico para 

problemas educacionais enfrentados, principalmente para aqueles condizentes com a realidade social que 

precisam ser enfrentados.  

 È possível acompanhar que a sociedade impõe diariamente vários riscos e danos ambientais, vindo a afetar 

drasticamente os recursos naturais (JACOBE, 2005). Problemas como o lixo, poluição, desmatamento e demais 

problemas ambientais têm contribuído fortemente para destruição dos recursos naturais, sendo muitos destes 

causados por meio de ações do próprio ser humano. Diante desses problemas ambientais, a educação ambiental 

como ciência, tem sido considerada como uma das principais estratégias utilizadas como solução, possibilitando 

uma reflexão para formação de indivíduos responsáveis perante suas ações sociais,  pois de acordo com Alves; 

Benachio, (2011) “A Educação Ambiental contempla um novo paradigma educacional, baseado nas 

transformações do saber formal e informal, nas novas atitudes do saber científico, na promoção das mudanças e 

criação de novos hábitos.” Dessa forma, trabalhar a educação ambiental em sala de aula e no ambiente escolar, 

passou a ser uma necessidade, tendo em vista que a mesma pode possibilitar e despertar em educandos, uma 

visão da importância de cuidar do meio ambiente para gerações futuras. 

 Perante este contexto, trabalhar a educação ambiental no ambiente escolar, pode trazer uma melhor reflexão 

para os indivíduos, onde a mesma pode ser estimulada como uma ação transformadora (GRZEBIELUKA et al., 

2014). Para Medeiros et al., 2011, na escola o aluno irá a aprender a se desenvolver no ambiente social, o que 

favorece a educação escolar, contribuir com a necessidade de que os alunos pratiquem ações corretas como um 

futuro cidadão responsável e ciente para atuar na realidade social e ambiental. Diante disso, vale salientar que, 

no contexto da educação ambiental, os educadores possui uma função importante para desempenha-la, uma vez 

que podem atuar com posicionamentos e orientações para formação de indivíduos, que possam ser capazes 

enxergar aspectos críticos, e que possam criar novos hábitos para a melhoria socioambiental (JACOBI, 2005). 

Diante desta abordagem, partimos do pressuposto de que a educação ambiental pode ser uma importante 

aliada como processo instrumental para a realização da pesquisa-ação no âmbito educacional, pois as mesmas 

podem trazer subsídios para a solução de determinados problemas enfrentados. Frente a isto, objetivou-se com 

este estudo, realizar uma intervenção educativa ambiental como instrumento de pesquisa ação, identificando e 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
377 

comparando as perspectivas estudantis, antes e após a intervenção.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O trabalho foi realizado na Escola Municipal de Educação Básica Senhora Santana, localizada no 

município de Santana do Ipanema no estado de Alagoas. A escola situa-se em um dos bairros principais do 

município, e oferta atualmente turmas de ensino fundamental I e II com funcionamento no período matutino. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhido uma das turmas da escola, sendo essa o 5º ano do ensino 

fundamental I, apresentando um total de 16 alunos. O Trabalho refere-se á uma   abordagem quali-quantitativa, 

referindo-se a uma pesquisa-ação, por desenvolver um plano de ação para solução de um problema exposto, 

trabalhando com análises perceptivas e procedimentais. 

A coleta de dados do trabalho foi dividida em duas etapas; Pré e Pós teste. No pré teste, foram aplicados 

questionários semiestruturados aos 16 alunos que fazem parte da turma escolhida, com o intuito de identificar as 

perspectivas dos mesmos perante a educação ambiental.  Posteriormente foi realizado a ação interventiva 

abordando aspectos teóricos, discussões e debates sobre a educação ambiental. Além disso, Durante a 

intervenção foram destacados alguns assuntos, como o lixo, desmatamento, sustentabilidade e poluição, 

procurando diagnosticar o conhecimento dos alunos, dando ênfase para uma melhor compreensão quanto a 

educação ambiental.  

Para a realização do pós teste foram aplicados novos questionários com os alunos, para que pudéssemos 

comparar as perspectivas dos mesmos, antes e após a intervenção. Além disso, os alunos foram convidados a 

desenharem e escrever frases que significassem a educação ambiental.  Em Seguinte, os questionários realizados 

entre o pré e pós teste foram analisados, sendo feito uma comparação das perspectivas dos alunos antes e após a 

realização da ação interventiva, além de analisado a significação das frases e desenhos realizados pelos alunos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Durante a realização do pré teste a partir dos questionários aplicados, foi possível perceber, uma 

escassez de conhecimento referente a educação ambiental, na qual, quando questionado os mesmos sobre o que 

era educação ambiental, 60% dos alunos responderam que não sabiam o que era educação ambiental, e apenas 

40% dos alunos responderam de forma correta o que seria a educação ambiental.  Frente a isso, durante a 

realização da intervenção educativa ambiental, os alunos tornaram-se bem empolgados e interessados pelo 

assunto abordado, na qual puderam questionar e discutir ações diárias enfrentadas sobre assunto.  

Após a realização do pré teste com a aplicação dos questionários, foi possível perceber um incremento 

na perspectivas dos mesmos referente a educação ambiental, pois quando questionados sobre o que era a 

educação ambiental, 80% dos alunos responderam de forma correta o que seria a educação ambiental, e apenas 

20% dos alunos que não sabiam o que era.  Além disso, foi perceptível que os alunos se mostraram bastante 

estimulados, o que contribuiu para a elaboração de desenhos representativos referente ao assunto abordado, onde 

a partir dos desenhos dos mesmos foi possível perceber o que os mesmos assimilaram sobre educação ambiental, 
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junto a sua importância.  Também, os mesmos destacaram algumas frases em seus desenhos elaborados, onde 

puderam apresentar para outras turmas as e demais estudantes da escola.  

Foi possível perceber que este estudo condiz com a literatura a respeito de trabalhos que indicam a 

pertinência da pesquisa-ação, como por exemplo indicada como um aspecto valioso para Engel, (2000) , 

podendo a mesma, possibilitar que  os  professores no ambiente que atuem, recorrer a possíveis soluções no 

processo de ensino e aprendizagem. Porém, por mais que a intervenção tenha trazido uma importante reflexão 

para os estudantes a respeito da educação ambiental, percebemos que o corpo escolar através da colaboração 

discente tem um papel crucial, que deve passar inseri-la no ensino e aprendizagem diário, pois na perspectiva de 

alguns autores como, Joslin; Roma, (2017) “A educação ambiental deve ser um exercício para a cidadania, 

colocada em prática diariamente. Nesse sentido, a educação ambiental deve fazer parte do cotidiano escolar e da 

vida dos alunos.” 

 

Figura 1 e Figura 2. Elaboração de desenhos e frases pelos alunos sobre educação ambiental durante a realização do 

pós teste, na Escola Municipal de Educação Básica Senhora Santana, município de Santana do Ipanema, Alagoas. 

 

                                Fonte: Costa, (2018)                                       Fonte: Costa, (2018) 

 

CONCLUSÃO  

 

Diante da realização deste estudo, fica evidente o papel importante que a pesquisa ação desempenhou, 

considerando que a partir do desenvolvimento da mesma como estratégia didática, foi possível adquirir um 

incremento e engajamento quanto a perspectivas dos alunos referente ao assunto abordado.  Além disso, foi 

possível perceber que a educação ambiental, torna-se uma importante aliada para o desenvolvimento da mesma 

no processo de ensino e aprendizagem. Porém, é necessário que o corpo escolar, passe a abordar tanto a 

pesquisa-ação como a educação ambiental com mais frequência, uma vez que as mesmas desempenham um 

papel fundamental para no processo de ensino e aprendizagem e para formação de indivíduos cientes de suas 

responsabilidades sociais e ambientais. 
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RESUMO: Annonaceae apresenta grande destaque no mundo, com alto potencial na produção de frutos para 

fins comerciais. A polinização é um serviço ambiental de extrema importância, tanto para os ecossistemas 

quanto para a agricultura, essencial para o aumento no pegamento dos frutos. O objetivo do estudo foi avaliar a 

riqueza, comportamento e a eficiência dos polinizadores da pinha, no município de Belém – Alagoas. Foram 

realizadas 11 visitas na área de estudo, totalizando 40h de esforço amostral, para a observação de visitantes 

florais nos períodos matutinos e noturnos. Para avaliar a formação de frutos, foram realizados os tratamentos de 

eficiência de polinizador, autopolinização manual (geitonogamia), polinização cruzada (manual) além da 

polinização natural (controle). Foram observadas três espécies de coleópteros visitando as flores de Annona 

squamosa L. Apenas 0,5% das flores da polinização natural (controle) formaram frutos, já na avaliação da 

eficiência dos polinizadores, ocorreu conversão de 45% das flores em frutos. Na geitonogamia e polinização 

cruzada formaram 76% e 96% dos frutos, respectivamente. Dos animais que foram observados interagindo com 

as flores da Annona squamosa no município, apenas os besouros se comportaram como polinizadores, pois 

contataram as estruturas reprodutivas das flores. O desaparecimento dos polinizadores dos cultivos da Annona 

squamosa, afeta diretamente a formação dos frutos, sendo a cultura dependente deste serviço. A utilização de 

agroquímicos e a ausência da vegetação nativa são a causa na ausência dos polinizadores da Annona squamosa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pinha, polinização, agricultura familiar. 

 

ABSTRACT: Annonaceae presents great prominence in the world, with high potential in the production of 

fruit for commercial purposes. Pollination is an extremely important environmental service, both for ecosystems 

and for agriculture, which is essential for the increase in fruit footprint. The objective of the study was to 

evaluate the richness, behavior and efficiency of the pollinators of the sugar-apple, in the municipality of Belém-

Alagoas. 11 visits were carried out in the study area, totaling 40h of sample effort, for the observation of floral 

visitors in the morning and night periods. To evaluate fruit formation, pollinator efficiency treatments, manual 

self-pollination (geitonogamia), cross-pollination (manual), and natural pollination (control) were performed. 

Three species of Coleoptera were observed visiting the flowers of Annona squamosa L. Only 0.5% of the 

flowers of natural pollination (control) formed fruit, already in the evaluation of the efficiency of pollinators, the 

conversion occurred of 45% of the flowers in fruits. In Geitonogamia and cross-pollination formed 76% and 

96% of the fruits, respectively. Of the animals that were observed interacting with the flowers of Annona 

squamosa in the municipality, only the beetles behaved as pollinators, because they contacted the reproductive 

structures of the flowers. The disappearance of pollinators from the cultivation of Annona squamosa, directly 

affects the formation of the fruits, the culture being dependent on this service. The use of agrochemicals and the 

absence of native vegetation are the cause in the absence of the pollinators of Annona squamosa.  

 

KEYWORDS: Sugar-apple, pollination, family agriculture. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Existem no Brasil 29 gêneros e 386 espécies de Annonaceae, distribuídas principalmente na Amazônia, 

mas também na Mata Atlântica e no Cerrado (LOPES et al., 2014). As anonáceas constituem um grupo de 

plantas com grande destaque em várias regiões do Brasil e do mundo, principalmente por produzirem frutos de 

grande interesse comercial. Entre os mais destacados membros desta família, está à pinha (Annona squamosa 

L.), a cherimólia (Annona cherimola), a atemóia (híbrido Annona squamosa L. x Annona cherimola), e a 

graviola (Annona muricata L.) (LEMOS, 2014), sendo a pinheira a espécie entre as anonáceas com maior 

expressão econômica (KAVATI, 1992).  

A pinha, também chamada de fruta-do-conde ou ata (Annona squamosa L.), tem origem na América 

tropical (KAVATI, 1992). É possivelmente originária da ilha Trindade, nas Antilhas (POPENOE, 1939 apud 

ARAÚJO, 2002). No Brasil, são cultivados 6.625 ha com pinha, sendo o nordeste responsável por 93,23% deste 
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total (NIETSCHE et al., 2009). A cultura da pinheira ocorre desde a região Norte até a região Sudeste, 

destacando-se como maiores produtores os Estados da Bahia, Alagoas, São Paulo e Pernambuco (ARAÚJO et 

al., 2002), sendo o estado da Bahia o maior produtor brasileiro com 3.500 ha cultivados (LEMOS, 2014). 

Em Alagoas, a pinha é cultivada há cerca de um século. Estima-se que existam aproximadamente 500 ha 

plantados, localizado principalmente nos municípios de Palmeira dos Índios e Igaci. Sendo a principal cultura de 

valor econômico para centenas de pequenos agricultores (CAMPOS et al., 2004; (ALBUQUERQUE, 1997 apud 

CORDEIRO et al., 2000). 

Segundo Calleet al. (2010), polinização é um dos serviços ambientais que transcende os ecossistemas 

globais, sendo de fundamental importância para a manutenção dos mesmos, e na produção agrícola mundial. 

(NIETSCHE et al., 2009; CALLE et al., 2010). É comum observar-se o cultivo de anonáceas em pequenas 

propriedades rurais, por ser intensiva no uso de mão de obra em todas as fases da cultura (SÃO JOSÉ et al., 

2014). 

As anonáceas são predominantemente cantarófilo, e altamente especializadas em polinização por 

besouros (PAULINO-NETO, 2014), e estão entre as plantas que necessitam obrigatoriamente de um polinizador 

para produzirem frutos (OLIVEIRA et al., 2014). Enquanto mais besouros se encontrar no cultivo, maior o 

número de flores fertilizadas e, por fim, de frutos produzidos (OLIVEIRA et al., 2014). A conservação dos 

polinizadores e de seus habitats é de fundamental importância para evitar o declínio na produção de espécies 

cultivadas (NOVO, 2015). 

O desaparecimento dos polinizadores está atrelado ao uso indiscriminado de: agroquímicos, mudanças 

climáticas (SANTOS, 2005), introdução de animais exóticos (POTTS et al., 2010), desmatamento, fragmentação 

de áreas florestais (BENEVIDES, 2009), e perda de habitat natural (KREMEN et al., 2007), levando a escassez 

de recursos essenciais para sobrevivência dos mesmos (HEARD, 1999). 

O objetivo do estudo foi avaliar a riqueza, comportamento e a eficiência dos polinizadores da pinha, no 

município de Belém – Alagoas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Local do estudo  

As observações foram realizadas entre outubro de 2015 a fevereiro de 2016 em uma propriedade de plantio 

comercial (agricultura familiar) com área de 4,5 ha localizada no município de Belém-AL (9°33'11.3"S 

36°30'40.5"W). Foram avaliados no estudo (n=109) indivíduos da Annona squamosa L. 

O município de Belém está localizado na região central do Estado de Alagoas, inserida na meso-região do 

Agreste Alagoano e na micro-região de Palmeira dos Índios. A sede do município tem uma altitude aproximada 

de 311m (9°34’15,6’’ e 36°29’32,0’’). Está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 

formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. A vegetação desta unidade 

é formada por Florestas Subcaducifólia e Caducifólia, próprias das áreas de agrestes. O clima é do tipo Tropical 

Chuvoso, com verão seco e estação chuvosa iniciando-se no período de janeiro a fevereiro e seu término de 

setembro a outubro (MASCARENHAS, et al., 2005). 

 

Espécie estudada 

Annona squamosa L., é conhecida vulgarmente por pinha, ata ou fruta do conde. Esta espécie é 

considerada um dos principais representantes da família das Annonaceae, encontrada em boa parte do Nordeste 

com destaque para os estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco (ARAÚJO et al., 2002). Consumida geralmente 

in natura com uso restrito na agroindústria e limitações para o processamento industrial devido ao escurecimento 

da polpa (GOUVEIA et al., 2006). 
  

Visitantes florais 

As observações dos visitantes florais tiveram início no mês de outubro de 2015 e encerraram-se em 

fevereiro de 2016. Nesse período, foram realizadas 11 visitas, sendo estas realizadas nos dias 17 e 18 de outubro 

de 2015, 07, 08, 09, 28 e 29 de novembro de 2015, 05 e 06 de dezembro de 201, 13 e 14 de fevereiro de 2016, 

totalizando 40h de esforço amostral. As observações foram realizadas através de caminhadas por toda a extensão 

do plantio, no período matutino e noturno. 

 

Formação de frutos 

Para avaliar a formação de frutos na pinha, foram realizados os seguintes tratamentos:  
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Eficiência do polinizador - foram avistadas e marcadas nove flores com atividade de possíveis 

polinizadores da (Annona squamosa L.), dentro da câmara floral. As flores foram marcadas e acompanhadas, 

quanto à possível formação de frutos, no decorrer do seu período funcional.  

A polinização cruzada manual - foi realizada com pólen provindo de flores de plantas distintas, coletados 

no dia anterior a sua polinização. Foram polinizadas na ocasião 50 flores escolhidas aleatoriamente de indivíduos 

distintos. 

Autopolinização manual (geitonogamia) - os cruzamentos foram realizados em 21 flores com pólen 

provindo de flores do mesmo indivíduo.  

 Para avaliar a formação natural de frutos, foram marcadas 201 flores e deixadas expostas a ação dos 

visitantes.  

Em todos os tratamentos foi utilizada apenas uma flor por indivíduo. Em todas as etapas houve 

acompanhamento das flores, quanto à possível formação de frutos, durante o seu período funcional. 

Na polinização cruzada e autopolinização manual o pólen foi depositado nos estigmas com a pincel 

Leonora Ref. 815-10, não chato com cerdas de pelo de porco, virola de alumínio e corpo em madeira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No período de acompanhamento e verificação de possíveis polinizadores de Annona squamosa, foram 

observados besouros, formigas, aranhas e abelhas interagindo com as flores da espécie estudada. Contudo, 

apenas besouros e abelhas visitavam as flores em busca de recursos florais. Semelhanças nas espécies visitantes 

foram observadas por Faegri e Pijl (1980apud KILL & COSTA,2003) em flores de espécies de Annonaceae. 

Foram observados 12 indivíduos de duas espécies de coleópteros polinizando as s flores de Annona 

squamosa. A espécie de besouro sp2 foi a mais ocorrente com onze espécimes observados durante todo o estudo 

em campo, seguido pela espécie de besouro sp1, com quatro e a sp3 com apenas um indivíduo. Os besouros sp1 

e o sp2 foram observados em flores tanto na fase masculina como na feminina. Todos os indivíduos de sp1 e o 

sp2 foram encontrados dentro da câmara floral e com contato direto com as estruturas reprodutivas da flor. As 

espécies sp1 e sp2 apresentam tamanho compatível com a câmara floral. 

Paulino-Neto (2014) em seu estudo com Annona coriacea, evidência a elevada taxa de frutificação na 

espécie oriunda da polinização natural realizada por besouros comparada à polinização cruzada realizada 

manualmente, deixando claro que os besouros são totalmente eficientes na transferência de pólen entre flores da 

população.  Raven et al. (1996) descrevem que besouros possuem o olfato bem desenvolvido, sendo atraídos 

pelas flores que têm forte odor. A emissão de odores, associados às características morfológicas e funcionais, 

como as pétalas carnosas e a coloração esverdeada confirmam a síndrome da cantarofilia na família Annonaceae 

(SILVA e DOMINGUES-NETA. 2010). 

Também foi observado a visitas de abelhas nas primeiras horas da manhã nas flores da Annona squamosa 

L. nesse horário estava perceptível um a intensificação na liberação de odor produzido pelas flores da pinheira, 

sendo um dos possíveis atrativos para os polinizadores da espécie. Lima (2000) observou que atrativos surgiram, 

da necessidade de se “cumprir” os fatores essenciais para o sucesso da polinização. Entre eles, incluem-se os 

odores das flores, produzidos por glândulas específicas (osmóforos), e as cores presentes nas pétalas. O odor 

produzido pelas flores é intensificado pela termogênese, que é a elevação da temperatura das flores acima da 

temperatura ambiente pelo processo de respiração (KUCHMEISTER et al., 1998), e segundo Kuchmeister et al. 

(1998) o odor é o fator primordial na atração dos insetos visitantes, e que a elevação da temperatura ajuda na 

volatização dos compostos odoríficos, conseguindo atrair assim, insetos a distância. 

Apesar da observação de abelhas interagindo com as flores, é provável que as mesmas não exerçam a 

polinização, devido ao tamanho das abelhas ser incompatível com o acesso a câmara floral, impossibilitando que 

estes visitantes contatem as estruturas reprodutivas da flor da Annona squamosa L. Foi observado por Webber 

(1992 e 1996) e Olesen (1992 apud CARVALHO e WEBBER, 2000) que as abelhas da família Meliponidae 

visitam as flores da Annonaceae, apenas quando o pólen está disponível, mas não têm papel na polinização, pois 

não entram em contato com os estigmas quando estão receptivos.  

Para a polinização natural (controle) o percentual de frutificação foi de 0,5% (Tabela 1). Campos et al. 

(2004) em seu estudo realizado na cidade de Palmeiras dos Índios - AL, observou com os seus companheiros que 

uma das principais dificuldades enfrentadas pela cultura da Annona squamosa L. é o baixo índice de pegamento 

da flor e consequentemente a formação de frutos. Eles ainda observaram que mesmo com planta produzindo uma 

quantidade grande de flores, a formação de frutos ocorre em apenas 3 a 5% do total de flores da planta. 

Resultados semelhantes também foi observado por Melo et al. (2002), em estudo realizado com cherimóia 

(Annonaceae) no ano de 1999 onde eles obtiveram uma taxa para formação de fruto de apenas 4,8% das flores 

marcadas para o tratamento, tendo um decréscimo nessa taxa de frutificação no ano seguinte. 
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Nas polinização cruzada manual e autopolinização manual (geitonogamia), obtivemos uma taxa de 96% e 

76% (Tabela 1) de formação de frutos, respectivamente. Resultados semelhantes foram observados por Pereira et 

al. (2003), onde os mesmos encontraram uma taxa de frutificação de 83% a 95% para a polinização cruzada 

manual em relação a polinização natural. Assemelhando-se a São José et al. (1999 apud CAMPOS et al., 2004), 

que obtiveram valores de 50% a 90% de aumento na formação de frutos para a pinheira e gravioleira em sua 

pesquisa. 

No teste da eficiência do polinizador, a taxa de formação de fruto foi de 45% (Tabela 1), o que confere 

grande importância aos polinizadores no sucesso reprodutivo da Annona squamosa L. Comparando este 

resultado com os do controle, confere-se a carência de polinizadores como principal causa da baixa formação de 

frutos na espécie, o que se torna mais evidente com os resultados da polinização cruzada manual e a 

autopolinização manual (geitonogamia). No estudo de Paulino-Neto (2014) com Annona coriacea, Paulino alega 

que a polinização pelo besouro Cyclocephala é mais eficaz que a polinização cruzada e a autopolinização 

manual. 

 

Tabela 1 – Resultados da formação de frutos em diferentes tratamentos realizados em Annona squamosa L., na 

cidade de Belém, Agreste Alagoano. 

 

Tratamentos Nº de flores % frutos 

Polinização natural (controle) 201 0,5% 

Polinização natural (efetividade de polinizadores) 9 45% 

Polinização cruzada (manual) 50 96% 

Autopolinização manual (geitonogamia) 21 76% 

 

CONCLUSÃO 
 

Dos animais que foram observados interagindo com as flores da Annona squamosa no município de 

Belém-AL, apenas os besouros se comportaram com características de possíveis polinizadores, pois foram os 

únicos que contataram as estruturas reprodutivas das flores da pinheira.   

O desaparecimento dos polinizadores dos cultivos da Annona squamosa L. na meso-região do agreste 

alagoano, afeta diretamente a produção e formação dos frutos, uma vez que a cultura se mostrou totalmente 

dependente deste serviço ambiental para o seu sucesso reprodutivo. 

A utilização de agroquímicos e a ausência da vegetação nativa são fator preponderante na ausência 

dos polinizadores da Annona squamosa L. no município de Belém-AL, e podem ser apresentados como o fator 

principal encontrados para explicar o desaparecimento dos polinizadores da região. 
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RESUMO: Os substratos são fontes alternativas que têm demonstrado características adequadas para a 

germinação e desenvolvimento de mudas olerícolas. Nesse sentido o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial 

de germinação de sementes de rúcula (Eruca sativa L., Brassicaceae) em diferentes tipos de substratos 

orgânicos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação com sombrite (50% de luminosidade) situada na 

área experimental do Campus I da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, o delineamento experimental 

foi em blocos ao acaso com 5 tratamentos (T1= areia lavada, T2= húmus de minhoca, T3= esterco caprino + 

húmus de minhoca, T4= esterco caprino + húmus, T5= solo testemunha), e 30 repetições cada um. Utilizou-se 

sementes de rúcula variedade folha larga, os dados da quantidade de sementes germinadas foram registrados 

diariamente em planilha e a estatística e plotagem dos gráficos feita no programa Excel-Microsoft® 2016.  

Constatou-se que a porcentagem de germinação % PG e o IVG – Índice de Velocidade de Germinação foi maior 

nos tratamentos areia (PG= 63,3%, IVG= 6,62) húmus de minhoca (PG= 70%, IVG= 7,37), e solo (testemunha) 

(PG= 68,3%, IVG= 6,62) não havendo diferença significativa entre eles, já os tratamentos húmus + esterco 

caprino e húmus + esterco bovino apresentaram (PG= 32,2%, IVG= 2,87) (PG= 18,8%, IVG= 1,37) 

respectivamente sendo ineficientes na germinação de sementes de rúcula. A utilização dos substratos húmus de 

minhoca, areia e solo (testemunha) promoveram bons resultados sobre a germinação de sementes de Rúcula 

Eruca sativa L. Os substratos húmus + esterco caprino e húmus + esterco bovino afetam a germinação de E. 

sativa. 

 

PALAVRAS CHAVE: Dicotiledônea, Crescimento radicular, Matéria orgânica. 

 

Germination potential of arugula seeds (Eruca sativa L.) on different types 

of organic substrates 

 
ABSTRACT: The substrates are alternative sources that have shown adequate characteristics for the 

germination and development of olerícolas seedlings. In this sense, the objective of this work was to evaluate the 

germination potential of arugula seeds (Eruca sativa L., Brassicaceae) on different types of organic substrates. 

The experiment was conducted in a greenhouse with sombrite (50% of light) located in the experimental area of 

Campus I of the State University of Alagoas - UNEAL, the experimental design was in randomized blocks with 

5 treatments (T1 = washed sand, T2 = worm humus, T3 = goat manure + worm humus, T4 = goat manure + 

humus, T5 = control soil), and 30 replicates each. Seeds of broad leaf variety arugula were used, data on the 

number of germinated seeds were recorded daily in the spreadsheet and the statistics and plotting of the graphs 

were done in the program Excel-Microsoft® 2016. It was verified that the percentage of germination% PG and 

the (PG = 63.3%, IVG = 6.62) worm humus (PG = 70%, IVG = 7.37), and soil (PG = (PG = 32.2%, IVG = 2.87) 

(PG = 18, p = 18, 8%, IVG = 1.37) respectively being inefficient in the germination of arugula seeds. The use of 

humus substrates of earthworm, sand and soil (control) promoted good results on the germination of the seeds of 

arugula Eruca sativa L. The substrates humus + manure goat and humus + bovine manure affect the germination 

of E. sativa. 

 

KEYWORD: Dicotyledonous, Root growth, Organic matter. 
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INTRODUÇÃO  

 

A rúcula (Eruca sativa L.) é uma hortaliça, da família Brassicaceae, consumida, principalmente, na 

forma de salada e em pizzas, possuindo um sabor amargo e picante. Esta foi introduzida no país por imigrantes 

italianos, sendo muito apreciada na culinária dos mesmos, assim é consumida principalmente na região Sul e 

Sudeste, ocorrendo predomínio no consumo das cultivares ‘Folha larga e Cultivada’ (CEAGESP, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2010). 

A produção de mudas com qualidade, baixo custo, homogêneas e vigorosas é fundamental quanto se 

tem em vista o cultivo comercial (PAIVA et al., 2011). Esta etapa é altamente dependente de insumos, 

especialmente de semente e de substrato para a germinação, o enraizamento e o crescimento das mudas 

(SEDIYAMA; SANTOS; LIMA, 2014).  

O crescimento da demanda por hortaliças de qualidade tem motivado a busca de novas alternativas de 

produção, especialmente, substratos que proporcionam a adequada retenção de água, aeração e desenvolvimento 

das raízes (QUINTO et al., 2011). Os substratos orgânicos são fontes alternativas que têm demonstrado 

características adequadas para o favorável desenvolvimento de mudas olerícolas (FONTAN; et al., 2017; 

SALUCI et al., 2017). 

Na germinação de sementes, é essencial conhecer as condições ideais para que este processo ocorra 

normalmente, principalmente pelo fato de que as espécies podem apresentar respostas variadas em função de 

diferentes fatores, como dormência, viabilidade, condições ambientais, que envolve água, luz, temperatura 

oxigênio e ausência de patógenos, associados ao tipo de substrato utilizado (CARVALHO; NAKAGAWA, 

2012). 

O substrato que podem ser usados é de fundamental importância, pois atuam como fonte de matéria 

orgânica e minerais onde as sementes são colocadas para germinar, fornecendo assim condições favoráveis para 

o desenvolvimento do processo, assim como para o crescimento e desenvolvimento posterior das plântulas 

(FERREIRA et al., 2008). 

Nesse sentido objetivou-se com esse trabalho, avaliar o potencial germinativo de sementes de rúcula 

(Eruca sativa L.) variedade folha larga em diferentes tipos de substratos orgânicos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação sombrite (50% de luminosidade) do Campus I da 

Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL, na latitude 09° 45’ 09’’ S, longitude 36° 39’ 40’’ W, altitude 264m, 

de 09 a 16 de fevereiro de 2018. 

 O experimento consistiu em um delineamento experimental em blocos ao acaso com 5 tratamentos T1= 

areia lavada, T2= húmus de minhoca, T3= esterco caprino + húmus de minhoca, T4= esterco caprino + humus, 

T5= solo (testemunha), e 30 repetições cada um. Inicialmente encheram-se as bandejas de poliestireno com 

diâmetro de 25x70 cm contendo 200 células. O solo utilizado na pesquisa foi coletado nas mediações   do 

campus e submetido a análise química (Tabela 1). Os substratos foram umedecidos com água manualmente, e 

um dia após foi realizado a semeadura, sendo três sementes por unidade experimental totalizando 90 por 

tratamento, foram utilizadas sementes de rúcula (Eruca sativa L., Brassicaceae) variedade folha larga tratadas 

com THIRAM (dissulfeto tetrametil-tiuran) segundo dados do fabricante 

 

Tabela 1: Composição química do solo (testemunha) utilizado no experimento. 
ATRIBUTOS QUÍMICOS UNIDADES VALORES 

Ph (em água)  

NUTRIENTES 

Na     

P 

K 

Ca + Mg 
Ca 

Mg 

Al 
H + Al   

C.T.C 

SAT em K 

M.O 

- 

- 

(ppm) 

(ppm) 

(ppm) 

(meq/100mL)  
(meq/100mL)  

(meq/100mL)  

(meq/100mL)  
(meq/100mL)     

-  

(%) 

(%) 

7,4 

 

38 

70 

177 

 5,9 
5,0 

0,9 

0,00 
0,4 

6,52 

6,7 

1,66 

Análise química realizada na central analítica Alagoas, 2018. 
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A germinação ocorreu 3 dias após a semeadura-DAS, sendo verificado diariamente a quantidade de 

sementes germinadas, para calcular a porcentagem de germinação (% PG) e o índice de velocidade de 

germinação (IVG) segundo Popinigis (1985), foi considerada germinada a semente com protrusão da radícula 

superior 0,5 cm. Os dados foram registrados em planilha e a plotagem gráfica e elaboração da tabela feita no 

programa Excel-Microsoft® 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

As sementes de Eruca sativa iniciaram a germinação 3 dias após a semeadura – DAS. A partir do teste 

de germinação constatou-se que a porcentagem de germinação foi maior nos tratamentos T2 (húmus de minhoca) 

e T4 (solo testemunha) respectivamente, no entanto não houve diferença significativa entre eles (Gráfico 1). 

Araújo et al. (2013) trabalhando com produção de mudas de melão cantaloupe em diferentes substratos 

obtiveram melhores resultados nas sementes germinadas em húmus de minhoca. Observando a tabela 1, nota-se 

que o solo utilizado na pesquisa é rico em calcário e em matéria orgânica o que pode ter influenciado no 

processo de germinação das sementes de E. sativa. 

Em relação ao tratamento com areia, obteve-se resultados satisfatórios em relação a germinação de 

sementes de E. sativa, como mostra o gráfico 1, isso pode ser possível devido a sua concentração de minerais, 

porosidade que permite a aeração, onde o ar circula livremente chegando no sistema radicular e baixa troca de 

íons. Abad et al. (2004) comprovam que a utilização de areia como substrato para germinação e cultivo de 

hortaliças tem apresentado resultados relevantes, pois, por conter baixa capacidade de troca iônica, considera-se 

a areia um substrato de fácil manejo. Resultados diferentes ao dessa pesquisa para o tratamento com areia foi 

constatado por Bocchese et al. (2008) onde a utilização de areia não se mostrou eficiente na germinação de 

Tabebuia heptaphylla. 

Observando a figura 1, nota-se que os substratos a base de esterco bovino e esterco caprino 

incorporados ao húmus de minhoca reduziu a germinação das sementes de rúcula, resultados diferentes ao dessa 

pesquisa foram obtidos por Hafle et al., (2011) onde constataram que substratos a base de esterco bovino foi 

eficiente na germinação de Carica papaia L. 

 

 

           Figura 1: Porcentagem de germinação - % PG de sementes de Eruca Sativa L. 

 
 

 

 De acordo com a tabela 2, o índice de velocidade de germinação – IVG foi maior no tratamento com 

húmus de minhoca, areia e no solo usado como testemunha, comprovando a eficiência dos respectivos substratos 

e os resultados expostos no gráfico da porcentagem de germinação – % PG.  Comprova-se também a 

ineficiência dos substratos húmus + esterco caprino e húmus + esterco bovino. 
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Tabela 2: Índice de Velocidade de Germinação – IVG nos diferentes substratos. 

TRATAMENTO IVG 

Areia lavada 6,62 

Húmus de minhoca 7,37 

Húmus + Esterco caprino 2,87 

Húmus + Esterco bovino   1,37 

Solo (testemunha) 

 

6,62 

 

 

CONCLUSÃO  

 
A utilização dos substratos húmus de minhoca, areia e solo (testemunha) promoveram bons resultados 

sobre a germinação de sementes de Rúcula Eruca sativa L. 

Os substratos húmus + esterco caprino e húmus + esterco bovino afetam a germinação de E. sativa. 
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RESUMO: A educação brasileira sofre com o desinteresse dos alunos que não se sentem motivados a estudar. 

As estatísticas mostram o quão grave é essa situação, pois muitas pessoas simplesmente não têm interesse de 

frequentar a escola. Os professores do ensino de ciências dizem sentir-se prejudicados pela carência de materiais 

didáticos, mas para mudar isso não basta apenas ter bons materiais didáticos, precisa-se ainda de métodos que 

incluam o cotidiano do aluno no conhecimento científico, para servir-lhes como associação; deste modo, a 

capacidade crítica do aluno também será desenvolvida. Visto isso, foi-se pensado em criar uma metodologia que 

incentivasse ao professor a pôr em prática novas metodologias, tal qual é apresentada no referido projeto. A 

ênfase foi dada apenas ao ensino da botânica. Dentre muitas plantas, foi-se escolhida a gavadinha para a 

realização deste por ser uma planta do agreste do Estado de Alagoas, fácil de encontrar na região. Os 

procedimentos metodológicos são fáceis e simples de realizar, usando materiais básicos de um laboratório como: 

lâminas de barbear, lâminas de vidro, lamínulas, vidro de relógio e microscópio. A planta foi coletada na cidade 

de Arapiraca e, então, seus órgãos foram cortados no laboratório multidisciplinar da Universidade Estadual de 

Alagoas (UNEAL) para viabilizar a observação no microscópio. Os resultados obtidos atingiram o esperado e as 

características da planta gavadinha foram vistas sem nenhum problema, concluindo o objetivo de observar as 

características da planta, de promover aulas que estejam inseridas no cotidiano do aluno e de melhorar o ensino 

da botânica nas escolas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: educação, botânica, didáticas 

 

Pedagogical practices with the use of Gavadinha 
 

ABSTRACT: Brazilian education suffers from the disinterest of students who do not feel motivated to study. 

Statistics show how serious this is, as many people simply have no interest in attending school. Science 

education teachers say they feel hurt by the lack of teaching materials, but to change this, it is not enough to have 

good didactic materials, but methods that include the students' everyday life in scientific knowledge, and to serve 

them as Association; in this way, the student's critical ability will also be developed. Given this, it was thought to 

create a methodology that would encourage the teacher to put into practice new methodologies, as presented in 

this project. The emphasis are only on the teaching of botany. Among many plants, it was chosen the Gavadinha 

for the realization of this one because it is a plant of the agreste of the State of Alagoas, easy to find in the 

region. The methodological procedures are easy and simple to perform, using basic materials from a laboratory 

such as: razor blades, glass slides, coverslips, watch glass and microscope. The plant was collected in the city of 

Arapiraca and then its organs were cut in the multidisciplinary laboratory of the State University of Alagoas 

(UNEAL) to enable observation under the microscope. The obtained results reached the expected one and the 

characteristics of the plant were seen without any problem, concluding the objective of observing the 

characteristics of the plant, to promote classes that are inserted in the daily life of the student and to improve the 

teaching of botany in schools. 

 

KEYWORDS: Education, botany, didactic. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Pozo & Crespo (2009), os alunos de ciências estão cada vez menos interessados em 

aprender, e quando aprendem, não se sentem entusiasmados pela ciência, resultando a frustração dos professores. 

Muitos alunos simplesmente não conseguem explicar o que fazem por não entender. Esses alunos não são 

instigados a pensar nas respostas, pois esperam passivamente as mesmas. O ensino da ciência não deve seguir 

esse percurso. 

 Estudos do IBGE (2016) revelaram que 24,1% dos homens e 30,5 % das mulheres, dentre 24,8 milhões 

de pessoas, não tem interesse de frequentar a escola. No Nordeste, 7,2% de pessoas com 15 anos ou mais são 

mailto:karolllopes286@gmail.com
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analfabetas (11,8 milhões de analfabetos), as quais muitas delas deveriam estar cursando o ensino médio ou já ter 

concluído o ensino superior.  

 Por outro lado, Freire (1996) defende a conjugação entre a realidade e o conhecimento científico do 

aluno para o ensinamento pedagógico, enquanto Gasparin (2005), cujo projeto pedagógico defendido por ele é 

ensinar partindo da realidade do aluno, o qual chama de Teoria Histórico-Cultural. Esse conceito diz que o 

conhecimento humano é construído com a interação entre sujeito-objeto. Gasparin também diz que as bases 

humanas são constituídas sobre o trabalho e o uso de instrumentos, na sociedade e na interação dialética entre o 

homem e a natureza. 

Especificamente, quanto aos professores de botânica, os mesmos sofrem limitações no exercício de suas 

atividades didáticas. Dentre essas limitações, foi apontado a carência de materiais didáticos, muitos alunos 

sentem desinteresse porque as aulas são transmissões orais e não geram discussão em sala (ARRAIS et al., 

2014). 

Acrescenta-se ainda a dificuldade encontrada pelos professores ao utilizarem alguns livros didáticos 

disponibilizados para os alunos da região, dificuldades essas relacionadas a exemplos de plantas que muitas 

vezes não são reconhecidas pelos alunos. Nesse sentido, poderia ocorrer um fortalecimento no ensino da 

botânica caso as plantas utilizadas em sala de aula e na prática para o ensino de biologia vegetal fossem 

comumentes encontradas na região, o que pode despertar um maior interesse dos alunos.  

Diversas plantas conhecidas nas comunidades podem ser utilizadas na biologia vegetal em sala de aula 

e/ou atividades práticas, entre muitas plantas encontradas na região de Arapiraca e agreste de Alagoas, uma 

planta nativa que pode ser usada pelos professores no ensino da biologia vegetal é a gavadinha (Araceae sp). A 

gavadinha é uma planta encontrada na região do agreste do Estado de Alagoas (CAVALCANTE E BRITO, 

2018), mais especificamente no vale do rio Perucaba e do riacho Mulungu. Essa espécie ainda não identificada é 

utilizada na alimentação animal, principalmente por pássaros, e na alimentação humana, ocorre também que a 

mesma está praticamente extinta na região, por essa razão selecionou-se a referida planta para o presente 

trabalho. O estudo realizado levou em consideração conhecer as características anatômicas e morfológicas da 

planta, contudo, também pode ser uma contribuição para evitar que a mesma seja extinta. 

 Cabe destacar que apesar das aulas práticas normalmente estarem mais presentes no ensino superior, ao 

contrário do que ocorre na educação básica, observa-se que, mesmo no ensino superior, há ausência de uma 

maior relação das aulas práticas com o cotidiano dos alunos, e assim prejudicando futuras ações dos discentes 

quando egressos, deixando-os com o conhecimento restrito no tocante a possibilidade de interação das aulas 

teóricas com as aulas práticas relacionadas ao dia a dia dos alunos. Portanto, é relevante e essencial preocupar-se 

com uma formação discente mais integrada ao cotidiano das comunidades. Logo, os discentes poderiam associar 

os conhecimentos, empírico e científico, a realidade onde os mesmos se encontram. 

 Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho utilizar a gavadinha (Araceae sp) no ensino da biologia 

vegetal, mais especificamente no ensino da anatomia e morfologia vegetal, fazendo cortes histológicos em raiz, 

caule e folha e utilizá-los como instrumento de aulas práticas nas escolas de educação básica da região, o que 

pode contribuir com os professores e com os alunos no uso de uma planta conhecida na região e utilizando 

métodos e técnicas facilmente replicadas nas escolas de educação básica. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A experiência foi conduzida na Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, no município de Arapiraca. 

Utilizou-se os órgãos vegetais da gavadinha e o laboratório multidisciplinar de biologia no Campus I da Uneal.  

Os órgãos utilizados foram raiz, folha e caule, flores e frutos. Para os cortes, utilizou-se além dos órgãos 

vegetais, lâminas de barbear, vidro de relógio, lâmina de vidro, lamínula, microscópio, água e outros 

instrumentos necessários para a confecção de lâminas. Verificou-se a morfologia externa dos órgãos vegetais. 
Fez-se cortes transversais no caule, para possibilitar a visualização dos vasos e outros tecidos, assim como na 

raiz. No caso  da folha fez-se, além do corte transversal, o corte paradérmico. Depois que estes cortes foram 

observados ao microscópio e avaliou-se a possibilidade do uso dos mesmos nas escolas de educação básica. 

Fizeram-se registros fotográficos dos tecidos e os resultados foram tratados e organizados para melhor 

compreensão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que é possível visualizar as estruturas internas dos órgãos vegetais estudados, contudo, essa 

visualização só é possível quando faz-se cortes com técnicas apuradas, ou seja, utilizando-se micrótomo ou 

mesmo com uma pessoa devidamente treinada para fazer os referidos cortes histológicos dos órgãos da planta. 

É possível observar ao microscópio diferentes tipos de células encontradas principalmente em folhas e 

caule (Figura 1), entretanto, as imagens não são nítidas ao se utilizar o método proposto. 

 

Figura 1. Imagem das células da folha da gavadinha ao microscópio, epiderme (a), caule (b) e pecíolo (c). 

Arapiraca, Alagoas. 2018 

 

Os demais cortes feitos à mão livre não são finos o suficiente para visualizar as estruturas internas de raiz, 

caule e folha. 

Por outro lado fica claro a possibilidade de uso da planta gavadinha nas escolas de educação básica sob o 

ponto de vista da morfologia externa. 

Suas raízes são axiais, penetram verticalmente no solo desde jovens, emitindo raízes laterais de pequena 

extensão (Figura 2). 

 

Figura 2. Raíz da planta gavadinha ainda jovem. Arapiraca, Alagoas. 2018 

 

 

São raízes ramificadas típicas das dicotiledôneas, que inicialmente possuem estrutura primária, vendo 

claramente a cor clara da epiderme, e quando essas raízes começam a se espessar, surgem o súber com cor típica, 

marrom escuro. Essa informação é importante, pois, pode estabelecer em sala de aula a diferença entre os 

sistemas radiculares de monocotiledônea e dicotiledônea. 
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Quanto ao caule, essas planta possuem, quando jovem, caules verde escuro na sua parte apical, 

caracterizando a presença da epiderme e de tecidos fotossintetizantes (Figura 3). 

 

Figura 3. Caule da planta gavadinha. Arapiraca, Alagoas. 2018 

 

 

Suas folhas possuem forma elíptica, com base atenuada, ápice arredondado, são simples e incompletas, 

sem bainha e pecíolo (Figura 5). Possui filotaxia oposta (Figura 6). 

 

Figura 5. Folha da planta gavadinha ainda jovem. Arapiraca, Alagoas. 2018 

 

 

Figura 6. Caule da planta gavadinha. Arapiraca, Alagoas. 2018 
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Suas flores são hermafroditas com inúmeros estames (Figura 7). 

 

Figura 7. Flor da planta gavadinha. Arapiraca, Alagoas. 2018 

 

 

Quanto aos frutos são verdes quando surgem e a medida que vão amadurecendo ficam amarelo ouro 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Frutos da planta gavadinha. Arapiraca, Alagoas. 2018 

 

 

Sob o ponto de vista da anatomia, fazendo-se cortes nos frutos verifica-se a presença de quatro lojas com 

sementes (Figura 9). 

Figura 9. Fruto da planta gavadinha. Arapiraca, Alagoas. 2018 

 

Assim, a gavadinha pode ser importante no ensino da biologia vegetal, sobretudo no ensino da morfologia 

externa. 
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       Visto que as aulas de botânica precisam de materiais melhores para a forma de aprendizado e compreensão 

do aluno, os métodos utilizados foram importantes para confirmar a impossibilidade de cortes à mão livre em 

ambiente de sala de aula, porém fica evidente a possibilidade de uso dos órgãos vegetais de forma fácil nas aulas 

práticas no ensino de biologia vegetal. Verificar a morfologia externa dos órgãos vegetais dessas plantas não é 

apenas para o ensino da biologia sob o ponto de vista da anatomia e morfologia vegetal, mas também é 

importante para fazer com que os alunos da região conheçam a planta e assim possibilitar que a mesma não seja 

extinta na comunidade. 

O material produzido é fácil de se obter e descomplicado para sua observação externa, contudo, deve-se 

utilizar órgãos com estruturas “maduras”. Assim, percebe-se a importância do presente trabalho, onde se pode 

fazer uma maior relação entre a teoria e a prática no ensino da biologia vegetal nas escolas de educação básica, 

melhorando o processo de ensino-aprendizagem, associando o cotidiano do aluno às atividades na escola. 

 

CONCLUSÃO 

A planta gavadinha (Araceae sp) pode ser utilizada nas escolas de educação básica para o ensino da 

biologia vegetal, sobretudo na região onde as mesmas são encontradas, contribuindo com professores e alunos no 

processo de ensino-aprendizagem. Tratando-se essas práticas de um instrumento essencial na construção do 

conhecimento e no despertar dos alunos para as ciências, aumentando a participação dos discentes no mundo 

científico a partir do estudo e observações nos materiais que estão no seu cotidiano. Ressalte-se ainda que 

conhecendo a planta e sua importância, fica mais fácil a sua preservação na comunidade. 
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RESUMO: As defesas vegetais contra herbivoria incluem uma série de adaptações desenvolvidas 

pelas plantas para aumentar sua sobrevivência e reprodução, uma dessas defesas é a produção de tricomas para 

dificultar a mastigação e o deslocamento de herbívoros pela planta. O presente estudo objetivou verificar se a 

quantidade de tricomas encontrados na superfície foliar interfere na incidência de herbivoria em Croton 

heliotropiifolius. A pesquisa foi realizada nas adjacências do Campus III da Universidade Estadual de Alagoas - 

UNEAL e a coleta de dados que foi realizada no dia 26 de Maio de 2018 em 20 indivíduos de Croton 

heliotropiifolius., Em cada indivíduo, foi coletado três folhas sem sinais de herbivoria e três folhas com sinais de 

herbivoria. Posteriormente, o número de tricomas existentes em uma área de 1 cm² da superfície foliar, de todas 

as folhas coletadas, foi contabilizado. A análise de correlação mostrou uma fraca relação entre o maior número 

de tricomas e ocorrência da herbivoria, refutando assim a nossa hipótese que afirmava que os indivíduos com 

superfície foliar com maior número de tricomas teria menor herbivoria. Isso aponta que, possivelmente, a função 

dos tricomas pode não estar relacionada diretamente à defesa contra herbívoros em Croton heliotropiifolius. 

Através dos resultados obtidos, foi possível concluir que o número de tricomas não interfere na herbivoria desta 

população de Croton heliotropiifolius, pois a quantidade total de tricomas encontrados em superfícies foliares 

herbivoradas e não herbivoradas não difere significativamente. Entretanto, muito ainda pode ser pesquisado para 

a obtenção de dados que busquem relacionar o papel destes insetos herbívoros e as estruturas de proteção das 

plantas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Defesa vegetal; Morfologia vegetal. 

 

Relationship tricomas foliate and herbivoria in Croton heliotropiifolius 

(Euphorbiaceae) 
 

ABSTRACT: The vegetable defenses against herbivoria include a series of adaptations developed by the 

plants to increase his/her survival and reproduction, one of those defenses is the tricomas production to hinder 

the mastication and the displacement of herbivores for the plant. The present study aimed at to verify the amount 

of tricomas found in the surface to foliate interferes in the herbivoria incidence in Croton heliotropiifolius. The 

research was accomplished in the adjacencies of the Campus III of the State University of Alagoas - UNEAL 

and the collection of data that it was accomplished on May 26, 2018 in 20 individuals of Croton heliotropiifolius. 

In each individual, it was collected three leaves without herbivoria signs and three leaves with herbivoria signs. 

Later, the number of existent tricomas in an area of 1 cm² of the surface to foliate, of all the collected leaves, it 

was counted. The correlation analysis showed a weak relationship between the largest tricomas number and 

occurrence of the herbivoria, refuting like this our hypothesis that affirmed that the individuals with surface to 

foliate with larger tricomas number would have smaller herbivoria. That points that, possibly, the function of the 

tricomas cannot be related directly to the defense against herbivores in Croton heliotropiifolius. Through the 

obtained results, it was possible to conclude that the tricomas number doesn't interfere in the herbivoria of this 

population of Croton heliotropiifolius, because the total amount of tricomas found in surfaces foliate 

herbivoradas and no herbivoradas doesn't differ significantly. Through the obtained results, it was possible to 

conclude that the tricomas number doesn't interfere in the herbivoria of this population of Croton 

heliotropiifolius, because the total amount of tricomas found in surfaces foliate herbivoradas and no herbivoradas 

doesn't differ significantly. However, it can very still be researched for the obtaining of data that you/they look 

for to relate the paper of these herbivore insects and the structures of protection of the plants. 

mailto:mirellaalmeida23@gmail.com;%20(2)Professor
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INTRODUÇÃO  

 
 As plantas são atacadas por uma grande diversidade de insetos herbívoros (Turner, 2001; Strauss & 

Zangerl, 2002), que consomem as suas superfícies fotossintetizantes, seus órgãos de reservas e/ou suas estruturas 

reprodutivas (Pinto-Coelho, 2000; Raven et al., 2001; Romero & Vasconcellos-Neto, 2007). 

 Desta forma as plantas comumente investem em mecanismos de defesas físicas que tendem a reduzir a 

digestibilidade das estruturas vegetais e também dificultar a mastigação e a acessibilidade dos herbívoros ao 

recurso alimentar para se defender do ataque destes insetos (Romero & Vasconcellos-Neto, 2007). 

 De acordo com Howe & Westley (1998), os tricomas são exemplos de estruturas físicas que podem 

dificultar a mastigação e o acesso dos herbívoros ao alimento, assim, as plantas investem na produção de 

tricomas foliares como defesa ligada diretamente a esses herbívoros, por isso, onde há mais ataques de 

herbívoros, há maior alocação de energia para produção destas estruturas de defesa (Romero & Vasconcellos-

Neto, 2007; Dalin et al., 2008).  

 Croton é o segundo maior gênero da família Euphorbiaceae, consistindo em mais de 1.200 espécies 

(Govaerts et al. 2000) de ervas, arbustos, árvores e lianas que ocupam desde ambientes áridos de regiões 

tropicais e subtropicais até ambientes mais úmidos (Riina et al. 2010) e tendo alguns representantes dessa 

subfamília apresentando tricomas em sua estrutura morfológica. Espécies do gênero Croton geralmente 

apresentam tricomas estrelados, definidos como estruturas com mais de cinco raios que formam um fascículo 

(Theobald et al., 1979). 

 Desta forma, o presente estudo objetivou avaliar a relação do número de tricomas com a ocorrência da 

herbivoria em folhas de Croton heliotropiifolius. Norteando-se na seguinte hipótese: folhas não herbivoradas 

apresentam maior número de tricomas por cm² quando comparadas a folhas herbivoradas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Local do estudo 

A pesquisa foi realizada nas adjacências do Campus III da Universidade Estadual de Alagoas- UNEAL, 

localizada no município de Palmeira dos Índios, agreste do estado de Alagoas, a 140,2km da capital Maceió. A 

região em que a área de estudo está localizada apresenta clima classificado como Cfb, segundo a classificação 

proposta por Köppen, definido como quente e temperado com uma temperatura média anual de 16,3°C.  

 

Delineamento amostral e análise dos dados 

A coleta de dados foi realizada no dia 26 de maio de 2018 em 20 indivíduos de Croton heliotropiifolius. 

Foram coletadas seis folhas por indivíduo, três com sinais de herbivoria e três sem sinais de herbivoria. O 

material coletado foi levado para o laboratório de Ecologia Vegetal e Humana do Campus III onde foram 

observados, com auxílio de estereomicroscópio, o número de tricomas em 1cm² da superfície foliar. 

Para análise dos dados, foi utilizado o teste de coeficiente de correlação de Pearson através da ferramenta 

estatística Biostat 5.0 (Ayres et al. 2007).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foi observado o total de 8.199 tricomas nas folhas que não apresentavam sinais de herbivoria com 

média de ± 409, 95, mínima de 200 e máxima de 816 cm². Já nas folhas com sinais de herbivoria, o total de 

tricomas foi 8.001, com média de ± 400, 05, mínima de 251 e máxima de 654 cm². O número de tricomas 

observados em folhas herbivoradas e não herbivoradas, encontram-se expostos na figura 1. 

 A análise mostrou uma fraca relação entre o maior número de tricomas e ocorrência da herbivoria, 

refutando assim a nossa hipótese. A função dos tricomas pode não estar relacionada diretamente à defesa contra 

herbívoros em Croton heliotropiifolius, como também foi observado por Del Val (1998). Segundo Raven et al. 

(2001), a presença de tricomas podem estar relacionados com a redução da perda de água do que com estratégias 

de defesa. 
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De acordo com Fernandes (1994), os tricomas representam uma importante barreira física para os 

herbívoros, sobretudo para aqueles generalistas, mas existem espécies de herbívoros que são capazes de transpor 

essas barreiras. Possivelmente, os tricomas não impedem de forma efetiva, pelo menos, alguns dos herbívoros de 

Croton heliotropiifolius.  

 

CONCLUSÃO  

 
Através dos resultados obtidos, foi possível concluir que o número de tricomas não interfere na herbivoria 

desta espécie de Croton, pois a quantidade total de tricomas encontrados em superfícies foliares herbivoradas e 

não herbivoradas não difere significativamente. Entretanto, muito ainda pode ser pesquisado para a obtenção de 

dados destes insetos herbívoros e a compreensão desta interação. 
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RESUMO: A Caatinga apresenta uma diversidade ainda pouco explorada em relação a outros biomas, sendo 

caracterizada por baixos índices pluviométricos agrega mecanismos adaptativos em sua rica flora desenvolvidos 

há muito tempo para a sua sobrevivência a ambientes secos. Por se tratar de um bioma bastante explorado do 

ponto de vista extrativista e presente somente no Brasil, se faz necessário pesquisas atuais na tentativa de 

analisar o real estado de conservação do mesmo. Desse modo, foi realizado um levantamento fitossociológico 

com 7 parcelas de 100 m2 (10 x 10 m) cada uma, de indivíduos com CAP maior ou igual a 14 cm, estimando a 

densidade absoluta (𝐷𝐴 = ), das espécies encontradas na área da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF) localizado a uma latitude de 09º 37’ 25” Sul e longitude 37º 45’ 24” Oeste, em Piranhas, Alagoas, no 

Viveiro Florestal também conhecido como sementeira, por se tratar de um local conhecido como o maior 

produtor de plantas nativas da Caatinga. Como resultados preliminares de um trabalho ainda em análise, foram 

identificados 83 indivíduos referente a 6 famílias, 8 gêneros e 8 espécies vegetais, onde a Catingueira, 

Quixabeira e Pereiro tiveram um maior número registrado. Chegando à conclusão de que a área está em processo 

de conservação devido o pequeno número de indivíduos adultos presentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: levantamento, flora, nordeste. 

 

 

Preliminary results of a phytosociological study in a conserved area of the 

Caatinga in Xingó, Alagoas 
 

ABSTRACT: The Caatinga presents a diversity not yet explored in relation to other biomes, being 

characterized by low rainfall indexes, adding adaptive mechanisms in its rich flora. As a biome extensively 

exploited from the point of view of extractivism and present only in Brazil, the researches are effective in the 

attempt to obtain its real state of conservation. Thus, a phytosociological survey was carried out with 7 plots of 

100 m2 (10 x 10 m) each with CAP greater or equal to 14 cm, estimating the absolute height (n = n / Area) of 

natural species in the area of São Francisco Hydroelectric Company (CHESF), located in the latitude of 09º 37 

'25 "south and longitude 37º 45 '24" west, in Piranhas, Alagoas, in the Viveiro Florestal, also known as sowing, 

being a place known as major producer of plants native to the Caatinga. As preliminary results of a study still 

under analysis, there were 83 referring individuals of 6 families, 8 genera and 8 plant species, with Catingueira, 

Quixabeira and Pereiro having the highest number recorded. Coming to the conclusion that the area is in the 

planning process for the small number of adult individuals present. 

 

KEYWORDS: research, flora, northeast. 

 

INTRODUÇÃO 

A Caatinga é considerada um bioma exclusivamente brasileiro, que ocupa 734.478 km² do território nacional 

(MMA, 2002). Apresenta clima semiárido, com vegetação caracterizada por apresentar modificações que 

permitem sua sobrevivência nos longos períodos de seca. O nome “Caatinga” é de origem indígena e significa 
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“mata branca” que certamente caracteriza bem o aspecto da vegetação na estação seca, momento onde as folhas 

caem em maior número (EMBRAPA, 2007). 

Com características únicas e peculiares como a fisionomia xerófila, esse rico bioma é composto por espécies 

herbáceas, arbustivas e arbóreas de pequeno porte, em maior parte provida de espinhos ou acúleos (DRUMOND 

et al., 2000). 

Embora subestimada, a vegetação do bioma é muito diversificada e composta por outros ambientes 

associados, sendo assim são descritos 12 tipos de caatinga com adaptações aos habitats semiáridos (MMA, 

2002). Sendo este bioma o menos protegido, sofre com um extenso processo de modificação e deterioração 

ambiental provocado principalmente pelo uso insustentável dos seus recursos naturais, o que leva a extinção de 

espécies únicas do bioma, a eliminação de processos ecológicos chaves bem como a formação de extensos 

núcleos de desertificação na região (LEAL, I. R.; TABABELLI, M.; SILVA, J. M. C., 2003). 

Diante desse cenário que o bioma se encontra e da carência de pesquisas atuais, faz-se necessário um estudo 

que reveja e descreva a real situação no mesmo, principalmente no que se diz respeito ao uso desenfreado de 

seus recurso e espécies nativas com alto risco de extinção. Assim, para estudar uma vegetação a fitossociologia 

de uma área é uma importante ferramenta em trabalhos que envolvam interações entre plantas e seu meio 

abiótico, já que oferece assistência para compreender a estrutura e a dinâmica da formação onde se está inserida 

fundamental para atividades de preservação e conservação (CHAVES, A. D. C. G.; SANTOS, R. M. S.; 

SANTOS, J. O.; FERNANDES, A. A.; MARACAJÁ, P. B., 2013). 

Existem muitos conceitos sobre o termo Fitossociologia, citaremos Martins (1989) quando fala que 

Fitossociologia envolve o entendimento das inter-relações de espécies vegetais dentro de uma comunidade, se 

tratando de um estudo quantitativo da composição, funcionamento, dinâmica, história, distribuição e relações 

ambientais da comunidade vegetal. Por isso a importância de um estudo fitossociológico numa área conservada 

da Caatinga, visto que a um grande déficit de pesquisas que descrevam este bioma e suas comunidades vegetais. 

Os principais parâmetros Fitossociológicos, segundo Oliveira e Amaral (2004) são: 

Densidade absoluta (DA) - indica o número de indivíduos de uma espécie por unidade de área [hectare (ha)]; 

Densidade relativa (DR) - indica a participação de cada espécie em relação ao número total de 

árvores/indivíduos; Frequência absoluta (FA)- indica a porcentagem (ou proporção) de ocorrência de uma 

espécie em uma determinada área; Frequência Relativa (FR) - é a relação entre a frequência absoluta de 

determinada espécie com a soma das frequências absolutas de todas as espécies. 

Dominância: é definida como a taxa de ocupação do ambiente pelos indivíduos de uma espécie. Quando se 

emprega o método de parcelas, pode ser expressa pela área basal total do tronco ou pela área de coberturas da 

copa (ou seu diâmetro ou seu raio) ou ainda pelo número de indivíduos amostrados. 

Dominância Absoluta (DoA) - é calculada a partir da somatória da área basal dos indivíduos de cada espécie; 

Dominância relativa (DoR) - representa a relação entre a área basal total de uma espécie e a área basal total de 

todas as espécies amostradas; Índice de Valor de Importância (IVI) - é o índice que caracteriza a importância de 

cada espécie na comunidade (sob a perspectiva horizontal), reunindo os critérios de análise dos três parâmetros 

(DR, FR, DoR); Índice de Diversidade: usado para se obter uma estimativa da heterogeneidade florística da área 

estudada. Entre os diversos índices existentes, comumente usa-se o de Shannon-Weaver (H’). 

Diante disso, utilizando os parâmetros fitossociológicos acima citados, faremos um estudo na aréa da 

Companhia Hidrelética do São Francisco (CHESF) em Piranhas, Alagoas no Viveiro Florestal, conhecido como 

sementeira, para medir o status de conservação, já que o local é tido como o maior produtor de plantas nativas da 

Caatinga existente desde de 1987, produzindo em 2017 mais de 2 milhões de mudas. A produção de mudas no 

local serve para as ações de reflorestamento da Chesf, devido os impactos causados pela construção da 

hidrelétrica, e para doação a entidades públicas e privadas que possuem projetos de desenvolvimento ambiental 

(CHESF, 2017). Tem como supervisor de campo responsável pelo cultivo e plantio de mudas, o Heraldo 

Martins. Além disso, possui programas de sustentabilidade como o Programa de Produção de Mudas Nativas da 

Caatinga no Entorno do Reservatório da UHE de Xingó – PMRAD de acordo com as leis 4771- 65 e 9605 de 

12/02/1998, visando o monitoramento da flora, que recupera e conserva o ecossistema terrestre, envolvendo as 

áreas de recuperação de áreas degradadas e recuperação de conservação de matas ciliares.  

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi descrever por meio de levantamento fitossociológico uma área 

compensada ambientalmente pela Chesf. 
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METODOLOGIA 

Área de estudo: O trabalho foi realizado em área Caatinga no município de Piranhas, estado de Alagoas, 

localizado na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe. Próximo ao Rio São Francisco está localizado a uma 

latitude de 09º 37’ 25” Sul e longitude 37º 45’ 24” Oeste. O remanescente estudado é tido como área nativa da 

caatinga e se encontra em estado de conservação atribuído graças aos esforços da Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco (Chesf), onde através do monitoramento e plantio de novas mudas contribui assim para a 

conservação do bioma. Houve a presença predominante do solo argiloso, com esterco bovino, grande quantidade 

de folhas caídas e clima ameno devido as áreas relativamente grandes da copa das árvores, contribuindo para 

uma vegetação mais rica em herbáceas, arbustivas e arbóreas. Esta pesquisa teve como objetivo identificar as 

espécies arbóreas, a fim de analisar a composição florística e seu estado de conservação. 

Coleta de dados: Foram selecionadas 7 parcelas aleatórias, uma para cada grupo de estudantes contendo 100 

m² (10 x 10 m) cada uma, no período das 10:00h às 13:00h do dia 22 de maio de 2018 durante uma aula prática. 

Inicialmente a demarcação das áreas ocorreu sob supervisão da Professora da disciplina, posteriormente houve o 

levantamento das espécies e características abióticas da área pelos alunos. Os dados de caracterização do 

ambiente como número de indivíduos, altura, porte, CAP, entre outros,  foram registrados em cadernos 

individuais, para posterior análise e discussão. Os materiais para auxílio usados foram: fita métrica (para a 

medição correta das áreas e posteriormente para a fitofisionomia), barbante (para a demarcação temporária da 

área), caderno e caneta (para registro dos dados), lupas e binóculos (para observações de relações ecológicas no 

ambiente). Todos os indivíduos arbóreos presentes nas parcelas com circunferência na altura do peito a 

exatamente 1,30m do solo, maior ou igual a 14 cm, entraram no estudo. 

Análise de dados: 

Todas as plantas presentes nas parcelas foram analisadas, estimando o número de indivíduos, densidade 

absoluta (𝐷𝐴 = ), e o CAP (Circunferência a Altura do Peito). Todos os dados foram tabulados em meio 

eletrônico através do programa editor de planilha Excel© da Microsoft. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Composição florística 

Todas as espécies encontradas nas 7 parcelas trabalhadas possuem CAP maior ou igual a 14 cm, se encontram 

abaixo na Tabela 1. No levantamento foram amostrados 83 indivíduos, pertencentes a 6 famílias, 8 gêneros e 8 

espécies vegetais. 

As famílias identificadas foram Fabaceae (Catingueira, Jurema Preta e Braúna), Cactaceae (Mandacarú), 

Apocynaceae (Pereiro), Sapotaceae (Quixabeira), Celastraceae (Bom nome) e Burseraceae (Umburana). A 

família que apresentou maior distribuição foi a Fabaceae, estando presente em todas as parcelas estudadas. 

Sendo representada principalmente pela Catingueira (Caesalpinia pyramidalis), com 51 indivíduos. Esta família 

tem se mostrado representativa, em número de indivíduos em áreas da Caatinga que foram estudas (MELO; 

RODAL, 2003; FABRICANTE; ANDRADE, 2007). Embora descrita em apenas 3 parcelas, a Quixabeira 

(Sideroxylon obtusifolium) foi a segunda espécie com maior número de indivíduos, 9 descritos. A terceira 

espécie mais bem distribuída e presente em 4 das 7 parcelas foi o Pereiro (Aspidosperma pyrifolium) com 6 

indivíduos. A espécie que menos apareceu nas parcelas foi a Umburana, (Commiphora leptophloeos), 

pertencente à família Burseraceae, estando em apenas uma das parcelas da área estudada e possuíndo somente 1 

indivíduo. 
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TABELA 1: Número da Parcela, Família, Nome Científico, Morfoespécie, Número de espécies e Densidade 

Absoluta das espécies arbóreas com CAP maior ou igual a 14 cm. 

Parcela Família Nome Científico Morfoespécie Ni DA 

Nº 1 Fabaceae Caesalpinia pyramidalis Catingueira 7 0,01 

 
Fabaceae Melanoxylon  Braúna 2 0,0029 

 
Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Pereiro 1 0,0014 

 
Nº 2 Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Pereiro 2 0,0029 

 
Celastraceae Maytenus rigida Bom nome 2 0,0029 

 
Fabaceae Mimosa tenuiflora Jurema Preta 1 0,0014 

 
Fabaceae Caesalpinia pyramidalis Catingueira 7 0,01 

 
Cactaceae Cereus jamacaru Mandacaru 3 0,0043 

 
Nº 3 Fabaceae Melanoxylon brauna Braúna 1 0,0014 

 
Cactaceae Cereus jamacaru Mandacaru 1 0,0014 

 
Fabaceae Caesalpinia pyramidalis Catingueira 7 0,01 

 
Nº 4 Fabaceae Caesalpinia pyramidalis Catingueira 6 0,0086 

 
Cactaceae Cereus jamacaru Mandacaru 1 0,0014 

 
Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium Quixabeira 4 0,0057 

 
Nº 5 Fabaceae Mimosa tenuiflora Jurema preta 3 0,0043 

 
Fabaceae Caesalpinia pyramidalis Catingueira 3 0,0043 

 
Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium Quixabeira 3 0,0043 

 
Fabaceae Melanoxylon brauna Braúna 1 0,0014 

 
Nº 6 Fabaceae Caesalpinia pyramidalis Catingueira 17 0,0243 

 
Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Pereiro 2 0,0029 

 
Burseraceae Commiphora leptophloeos Umburana 1 0,0014 

 
Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium Quixabeira 2 0,0029 

 
Nº 7 Fabaceae Caesalpinia pyramidalis Catingueira 4 0,0057 

 
Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Pereiro 1 0,0014 

 
Cactaceae Cereus jamacaru Mandacaru 1 0,0014 

 

Destacam-se ainda as espécies Caesalpinia pyramidalis e Cereus jamacaru das famílias Fabaceae e Cactaceae 

respectivamente, presentes em grande maioria nas parcelas realizadas, conforme a Tabela 2. Um número bem 

inferior aos encontrados por Freitas et al., (2007) uma vez que em seu estudo, o ambiente I considerado menos 

antropizado teve 12 espécies e o ambiente II correspondente ao ambiente mais antropizado teve apenas 4 
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espécies. Neste estudo, de Freitas et al., (2007) as famílias que mais se destacaram tendo uma maior frequência 

nas parcelas, no ambiente I foram Mimosoideae e Apocynaceae do ambiente II. 

Outra família com maior quantidade de espécies é a Cactaceae, mostrada no trabalho de Taylor e Sappi (2002) 

sobre a questão de algumas espécies dessa família estarem propícias à extinção. 

 

TABELA 2: Número de Parcelas Presentes com Morfoespécies de CAP maior ou igual a 14 cm. 

Morfoespécie Parcelas Presentes 

Catingueira 7 

Mandacaru 4 

Pereiro 4 

Braúna 3 

Quixabeira 3 

Jurema Preta 2 

Bom nome 1 

Umburana 1 

 

 

CONCLUSÃO 

Chegamos à conclusão que esta área compensada pela Chesf, ainda não possui um status de uma área 

devidamente conservada, devido ao pequeno número de indivíduos adultos de dadas espécies. Foram 

encontrados muitos outros indivíduos com o extrato arbóreo ainda jovem, que não possuíam CAP igual ou maior 

que 14 cm, que, portanto, não entraram neste estudo. Comprovando que a área está sendo encaminhada para 

possuir um futuro status de conservada. 
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RESUMO:  Desde tempos antigos aos atuais, espécies vegetais tem sido empregadas como estratégia 

medicinal. Frente a isto, indivíduos em determinadas populações locais passaram a desenvolver um forte 

conhecimento popular através da utilização de determinadas plantas como cura de doenças, passando a 

etnobotânica como ciência atual, a contribuir na compreensão e divulgação destes saberes. Diante desse 

contexto, objetivou-se com este trabalho realizar uma abordagem etnobotânica de plantas utilizadas como 

medicinais por moradores da comunidade Travessão no município de Igaci no estado de Alagoas. Foram 

realizados entrevistas semiestruturadas com alguns indivíduos da comunidade, onde aqueles que participaram, 

foram convidados a assinarem o termo de conhecimento livre e esclarecido TCLE. Posteriormente os dados 

foram analisados e organizados em planilhas do excel. Foi possível identificar um total de 29 plantas utilizadas 

como medicinais pelos indivíduos da comunidade, sendo mais citadas, o Hortelã (Mentha piperita L.), alecrim 

(Rosmarinus officinalis L.), erva cidreira (Melissa officinalis L.) e capim Santo (Cymbopogon citratus DC.). 

Muitas das plantas citadas, são utilizadas como forma de cura para diversas doenças, desde doenças do sistema 

respiratório, digestório, cardíaco e entre outras. Como formas de uso, a folha das espécies foram as mais citadas 

na utilização do tratamento através de chás, sendo este saber popular adquirido por aprendizagem social. Diante 

do estudo realizado, foi possível perceber um amplo saber tradicional apresentado pelos indivíduos da 

comunidade, além da importância  de determinadas plantas na vida dos indivíduos como forma medicinal, 

passando este trabalho a contribuir na divulgação deste saber desempenhado pelos indivíduos, para que possam 

ser valorizado.  

 

PALAVRAS-CHAVE:   Ervas medicinais, Conhecimento local, Medicina popular 

 

Traditional knowledge: an ethnobotanical approach of plants used as 

medicinal plants in a rural community in the municipality of Igaci-AL 
 

ABSTRACT:  From ancient times to the present, plant species have been employed as a medicinal strategy. 

Faced with this, individuals in certain local populations began to develop a strong popular knowledge through 

the use of certain plants as a cure for diseases, turning ethnobotany as current science, contributing to the 

understanding and dissemination of these knowledge. In view of this context, this study aimed to carry out an 

ethnobotanical approach of plants used as medicinal plants by residents of the Travessão community in the 

municipality of Igaci in the state of Alagoas. Semi-structured interviews were conducted with some individuals 

in the community, where those who participated were invited to sign the free and informed TCLE. Subsequently 

the data was analyzed and organized into excel spreadsheets. It was possible to identify a total of 29 plants used 

as medicinal by the community individuals, being more mentioned, Mint (Mentha piperita L.), rosemary 

(Rosmarinus officinalis L.), lemon grass (Melissa officinalis L.) and Santo grass (Cymbopogon citratus DC.). 

Many of the plants mentioned are used as a form of cure for various diseases, from diseases of the respiratory, 

digestive, cardiac and others. As forms of use, the leaf of the species were the most cited in the use of treatment 

through teas, this being popular knowledge acquired by social learning. In view of the study, it was possible to 

perceive a wide traditional knowledge presented by individuals in the community, besides the importance of 

certain plants in the life of individuals as a medicinal form, this work contributing to the dissemination of this 

knowledge performed by individuals, so that they can be valued . 

 

KEYWORDS: Medicinal herbs, Local knowledge, Folk medicine 
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INTRODUÇÃO  

Plantas medicinais sempre foram um dos principais recursos empregados na cura de doenças em várias 

populações humanas, e muito dos seres humanos em determinadas populações locais, têm optado pela utilização 

das mesmas ou possuem somente estas como tratamento medicinal (VEIGA JR et al., 2002). Atualmente, existe 

um amplo saber popular de plantas empregadas como medicinais, e muito desses saberes tem contribuído para 

descoberta de várias fármacos na cura de doenças (ARNOUS, 2005). Muito destes saberes a respeito de plantas 

medicinais, tende a ser transmitido de um geração para outra, o que contribuiu para que fosse sendo formado, 

determinados sistemas tradicionais em várias populações locais (COUTINHO et al., 2002). Além disso, é 

destacável que este saber popular de plantas empregadas como medicinais, desempenha um importante papel 

socioeconômico na vida de muitas pessoas, pois muitas comunidades em específicos rurais, mantêm saberes 

como estes, desempenhando um significativo valor cultural (ver CALIXTO; RIBEIRO, 2004).   

 No Brasil, por mais que a medicina convencional e a inovação de fármacos alopáticos tenham 

avançado, muitas das populações locais dão preferência para utilizar medicamentos caseiros e complementares 

para curar ou aliviar determinadas doenças (BADKE et al., 2011). Além disso, muitos dos saberes tradicionais 

perante a utilização dos recursos naturais, têm contribuído para o desenvolvimento científico (CALIXTO; 

RIBEIRO, 2004).  Frente a isso, diversos estudos etnobotânicos vêm sendo realizados procurando uma melhor 

compreensão a partir destes saberes tradicionais e as substâncias terapêuticas que determinadas plantas podem 

apresentar como fonte farmacológicas (COUTINHO et al., 2002). Dessa forma, muitos dos estudos 

etnobotânicos quando realizados, podem trazer subsídio para o estímulo científico e farmacêutico na descoberta 

de novos fármacos, além de divulgar o importante papel que plantas medicinais vem desempenhando em várias 

populações locais, bem como também, o importante conhecimento tradicional que é mantido culturalmente na 

vida de muitas pessoas para que possa ser valorizado.   

Diante deste contexto, este trabalho teve como objetivo, realizar uma abordagem etnobotânica de 

plantas utilizadas como medicinais por moradores da comunidade Travessão no município de Ìgaci no estado de 

Alagoas, Nordeste do Brasil, frente ao saber tradicional apresentado pela comunidade.   

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

O trabalho foi realizado na comunidade na comunidade Travessão, localizada no município de Igaci no 

estado de Alagoas. O município de Igaci apresenta um total de 26.022 habitantes, com distância de 153 km da 

capital do estado Maceió, pertencente a microrregião de Palmeira dos índios e mesorregião do agreste alagoano 

(IBGE,2017).   Para coleta de dados foram realizados entrevistas semiestruturadas (ALBUQUERQUE et al., 

2014) com 21 indivíduos residentes da comunidade, sendo escolhido apenas um indivíduo por família (aquele 

que estivesse presente ou indicasse ser o maior experiente sobre o assunto). Todos os indivíduos que aceitaram 

participar das entrevistas foram convidados a assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Durante as entrevistas semiestruturadas foi utilizado a técnica de listagem livre (ALBUQUERQUE et al., 2014), 

na qual os indivíduos foram convidados a listagem as plantas conhecidas como medicinais, dando sequência para 
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alguns questionamentos tais como; Quais os problemas de saúde combatidos por determinada planta? Qual parte 

da planta é utilizada? Qual o modo de uso? Com quem adquiriu este conhecimento? Posteriormente os dados 

foram analisados e organizados em planilhas do excel para montagem de dados, e as plantas indicadas como 

medicinais pelos indivíduos, foram identificadas a partir de literatura especializada e através de consultas a 

herbários virtuais.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir dos dados do trabalho foi possível perceber que dos 21 indivíduos entrevistados, 16 foram do 

sexo feminino e apenas 06 do sexo masculino, com idades entre 22 e 79 anos.  Foram citados um total de 29 

espécie de plantas utilizadas e indicadas como estratégia medicinal pelos indivíduos. Destas plantas, as mais 

indicadas foram o Hortelã (Mentha piperita L.), alecrim (Rosmarinus officinalis L.), erva cidreira (Melissa 

officinalis L.) e capim Santo (Cymbopogon citratus DC.). Os tratamentos de saúde por meio da utilização de 

determinadas plantas foram citados de maneira diversificada, desde doenças respiratórias, digestivas, cardíacas e 

entre outras, descritos na tabela 1.0 deste trabalho. Em relação a parte da planta utilizada no tratamento, as 

folhas, cascas, raízes e sementes dos vegetais foram as partes mais citadas como meio de utilização. Foi possível 

perceber um amplo conhecimento tradicional apresentado pelos indivíduos. Foi possível identificar que muitos 

deste saber tradicional apresentado pelos indivíduos foram adquiridos em maior parte pelos avós, pais e amigos, 

o que se considera uma prática tradicional, que tende a ser mantida de geração para geração através de diferentes 

vias de aprendizagem sociais.  

Tabela 1. Plantas utilizadas como medicinais, tratamentos indicados e parte da planta utilizada no 

tratamento de doenças, por meio de moradores da comunidade Travessão, município de Igaci, Alagoas.  

Plantas medicinais 

(Nome Científico) 

Nome Popular Tratamento indicado Parte da planta 

utilizada 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim Gripe  Folhas para chá  

Mentha piperita L. Hortelã da folha 

miúda 

Diarreia e enxaqueca  Folhas para chá 

Plectrantus amboinicus 

(Lour) Spreng. 

Hortelã da folha 

grande 

Gripe  Folhas para chá  

Ruta graveolens L. Arruda Dor de ouvido e dor 

nas pernas 

Folhas para chá  

Hyptis pectinata L.  Sambacaitá Inflamação  Cascas para chá  

Stryphnodendron barbatimam Barbatimão  Inflamação  Raiz e folhas para 
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Mart. chá 

Melissa officinalis L. Erva cidreira Calmante  Folhas para chá  

Cymbopogon citratus DC. Capim Santo Calmante  Folhas para chá 

Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto  Febre  Folhas para chá  

Anethum graveolens L. Endro  Vômito, intoxicação e 

má digestão. 

Folhas para chá  

Peumus boldus L. Boldo  Diarreia  Folhas para chá  

Solanum paniculatum L.  Jurubeba Tosse  Raiz e folhas para 

chá 

 Anacardium occidentale L. Cajueiro  Dor de dente Cascas para chá  

Coutarea hexandra (Jacq.) K. 

Schum. 

Quina-quina Sinusite  Folhas para chá   

Eugenia uniflora L. Pitanga Diarreia  Semente e folhas 

para chá  

Ruta graveolens L. Arruda Dor de ouvido  Folhas para chá  

Justicia pectoralis Jacq. Anador Dores em geral  Folhas para chá  

Pimpinella anisum L. Erva doce Enxaqueca  Folhas para chá  

 Pfaffia paniculata (Martius) 

Kuntze 

Para-tudo  Diarreia  Folhas para chá  

Cinnamomum zeylanicum 

Blume. 

Canela  Diarreia  Folhas e Cascas para 

chá  

Matricaria recutita L. Camomila  Calmante  Folhas para chá  

 Citrus sinensis L. Osbeck. Laranjeira  Calmante  Folhas e cascas para 

chá  

Psidium guajava L. Goiabeira  Diarreia  Folhas e cascas para 

chá  

Dysphania ambrosioides Mastruz  Verme  Folhas para chá 

javascript:void(0);


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
411 

 Mosyakin & Clemants 

 

Schinus terebinthifolius L. Aroeira  Inflamações  Cascas para chá  

Bumelia sertorum Mart. Quixabeira  Infecções  Folhas e cascas para 

chá  

Borreria verticillata (L.) G. 

Mey. 

Vassoura de Botão  Inflamação bucal  Folhas para chá  

Costus spicatus Sw Cana de Brejo  Pedra nos rins   Folhas e caascas para 

chá  

Passiflora gibertii N.E. Br Maracujá do Mato  Calmante   Folhas e sementes 

para chá  

 

CONCLUSÃO  

Diante do estudo realizado, fica evidente que as pessoas da comunidade apresentam um amplo saber 

medicinal tradicional, estando muitos desses saberes sendo transmitidos socialmente perante aos indivíduos. 

Além disso, foi possível perceber que as plantas utilizadas como medicinas pelos indivíduos, desempenham um 

papel fundamental na vida dos mesmos, uma vez que muitas das pessoas preferem recorrer a maioria dessas 

plantas como forma tradicional para curar ou aliviar determinadas doenças, mesmo tendo acesso a ao sistema 

médico de saúde convencional. Frente a isto, este trabalho contribui na divulgação deste importante saber 

tradicional desempenhado pelas pessoas da comunidade, devendo este saber, ser valorizado, uma vez que faz 

parte e contribui culturalmente na vida de muitos indivíduos.   

REFERÊNCIAS 

1. ALBUQUERQUE, U.P.; RAMOS, M.A.; LUCENA, R.F.P.; ALENCAR, N.L. Methods and 

techniques used to collect ethnobiological data, In: (Orgs.) ALBUQUERQUE, U.P.; CUNHA, 

L.V.F.C.; LUCENA, R.F.P.; ALVES, R. R. N. Methods and Techniques in Ethnobiology and 

Ethnoecology. New York: Springer. pp. 15-38, 2014. 

2. ARNOUS, A.H.; SANTOS, A. S.; BEINNER, R.P.C. Plantas medicinais de uso caseiro - conhecimento 

popular e interesse por cultivo comunitário. Revista Espaço para a Saúde, Londrina, v.6, n.2, p.1-6, 

jun.2005.  

3. BADKE, M.R.; SILVA, F.M.D.; RESSEL, L.B Plantas medicinais: o saber sustentado na prática do 

cotidiano popular. Esc Anna Nery (impr.)2011 jan-mar; 15 (1):132-139. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
412 

4. CALIXTO, J. S.; RIBEIRO, E. M. O Cerrado como fonte de plantas medicinais para uso dos moradores 

de comunidades tradicionais do alto Jequitinhonha, MG. II Encontro nacional de Pós graduação em 

Ambiente e Sociedade, Indaiatuba, 2004. Disponível em: < http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-

content/uploads/cea/Texto_Calixto.pdf>. Acesso em: 19 de agosto. 2018. 

5. COUTINHO, D. F.; TRAVASSOS, L. M.A.; AMARAL, F. M. M.D. Estudo etnobotânico de plantas 

medicinais utilizadas em comunidades indígenas no estado do maranhão – Brasil. Visão Acadêmica, 

Curitiba, v. 3, n. 1, p. 7-12, Jan.-Jun./2002. 

6. VEIGA JUNIOR, V.F.; PINTO, A.C.; MACIEL, M.A.M. PLANTAS MEDICINAIS: CURA 

SEGURA?. Quim. Nova, Vol. 28, No. 3, 519-528, 2005.  



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
413 

Versatilidade no uso medicinal de mandacaru (Cereus jamacaru) 

Cactaceae: um estudo bibliográfico 
 

Janilo Italo Melo Dantas 1 ; Maria Gisely Barbosa de Oliveira 2 
 

(1) Biólogo licenciado pela Universidade Estadual de Alagoas, campus Santana do Ipanema; 

janilo_melo@hotmal.com; (2) Discente do curso de Graduação em Ciências Biológicas; Universidade Estadual de 

Alagoas, campus Palmeira dos Ìndios. 

 

RESUMO: O Cereus jamacaru, conhecido popularmente como mandacaru, é uma espécie vegetal nativa do 

bioma caatinga, que possui um importante valor cultural, econômico e ambiental. Assim como outros tipos de 

espécies vegetais, o mandacaru passou a ser fortemente utilizado como estratégia para curar determinadas 

doenças em várias populações locais. Sua forte utilização como estratégia medicinal, passou a apresentar uma 

grande versatilidade, podendo-se perceber nas descrições de alguns estudos etnobotânicos já realizados 

frequentemente em várias populações locais. Diante deste contexto, este estudo teve como objetivo descrever as 

diferentes indicações medicinais da espécie Mandacaru (Cereus jamacu) descritos em alguns trabalhos 

etnobotânicos brasileiros já realizados. Para tanto, foi realizado uma revisão bibliográfica utilizando como 

plataforma de busca (SCIELO) Scientific Electronic Library Online, através de artigos científicos que já 

tivessem realizados estudos etnobotânicos e identificaram o uso da espécie em algumas populações locais do 

Brasil. Ao total, foram analisados 13 artigos científicos, sendo possível identificar um total de 21 doenças 

combatidas ou aliviadas pela espécie Cereus jamacaru indicados em alguns estudos realizados. Foi possível 

perceber uma ampla utilização da espécie, como fonte medicinal por parte de várias populações locais em 

diferentes estados da região do nordeste brasileiro. Além disso, ficou evidente a versatilidade de uso da espécie, 

perante a variedade das indicações contra problemas de saúde. Perante a realização deste estudo, fica evidente o 

valor importante da espécie, uma vez que apresenta um valor farmacológico popular, tradicional e cultural para 

muitas pessoas, devendo este conhecimento ser preservado e valorizado junto a própria espécie.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica, Saber popular, Literatura científica 

 

Versatility in the medicinal use of mandacaru (Cereus jamacaru) cactaceae : 

a bibliographic study 
 

ABSTRACT: Cereus jamacaru, popularly known as mandacaru, is a plant species native to the caatinga 

biome, which has an important cultural, economic and environmental value. Like other plant species, mandacaru 

has been heavily used as a strategy to cure certain diseases in various local populations. Its strong use as a 

medicinal strategy has become highly versatile and can be seen in the descriptions of some ethnobotanical 

studies that have been carried out frequently in several local populations. In this context, this study aimed to 

describe the different types of medicinal use of Mandacaru (Cereus jamacu) species indicated in some Brazilian 

ethnobotanical works already performed. In order to do so, a scientific review was carried out using Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), through scientific articles that had already carried out ethnobotanical 

studies and identified the use of the species in some local populations of Brazil. In total, 13 scientific articles 

were analyzed, and it was possible to identify a total of 21 diseases that were combated or alleviated by Cereus 

jamacaru species indicated in some studies. It was possible to perceive a wide use of the species, as a medicinal 

source by several local populations in different states of the Brazilian northeast region. In addition, the versatility 

of species use was evident, given the variety of indications against health problems. In view of the study, the 

important value of the species is evident since it presents a popular, traditional and cultural pharmacological 

value for many people, and this knowledge must be preserved and valued along with the species itself. 

 

KEYWORDS: Ethnobotany, Popular knowledge, Scientific literature 
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INTRODUÇÃO  

O mandacaru conhecido popularmente na caatinga, é uma espécie vegetal pertencente a família das 

cactáceas, que junto a outros tipos de espécies contribuem para a formação de paisagens comuns em diversas 

regiões do nordeste brasileiro (SILVA; ALVES, 2009). O mandacaru, tem desempenhando um importante papel 

socioeconômico e cultural, pois muitas das espécies de cactáceas tem sido indicados como fonte medicinal, 

nutricional, tanto para seres humanos como também para alguns animais, a exemplo de seus frutos, além de uso 

madeireiro em algumas regiões do nordeste Brasileiro. Além disso, essa espécie tem desempenhado um papel 

importante para a conservação da biodiversidade da caatinga (FABRICANTE et al., 2010).  

As espécies de mandacaru são variadas, e disseminadas em diferentes ambientes brasileiros. Alguns 

autores como Davet, (2005) tem indicado algumas das espécies que tendem a ser mais conhecidas e utilizadas 

popularmente, como exemplo de espécies do gênero Cereaus:  Cereus friccie, Cereus jamacaru, Cereus 

hildmannianus, Cereus vargasianus, Cereus adeemani, Cereus bicolor, Cereus comarapanus e dentre outros.  

Em várias populações humanas, a utilização de espécies vegetais como forma de uso medicinal sempre 

foi uma das principais estratégias utilizadas pelos indivíduos como fonte de cura e prevenção de várias doenças. 

Na região nordeste do Brasil, torna-se comum os diferentes usos de plantas medicinais como forma de uso 

tradicional.  Atualmente diversas plantas da caatinga tem sido empregada como fonte de uso medicinal, dentre 

estas destacam-se aquelas que estão sempre presentes em determinadas regiões semiáridas, como exemplo do 

próprio Cereus jamacaru. Para Guedes et al, (2009) esta espécie tem um utilização direta pelos seres humanos 

no tratamento de doenças e na alimentação, o que os torna muita das vezes empregadas na ornamentação.  

Atualmente as espécies de Cereus Jamacaru, tem apresentado uma grande versatilidade de uso em 

diferentes indicações medicinais. Além disso, o fato dessa espécie ser comumente encontrada em paisagens de 

regiões do nordeste brasileiro e de ser adaptada a resistência entre períodos de estiagem, contribui para que a sua 

utilização como fonte medicinal esteja sempre procurada, e utilizada de forma tradicional em diferentes 

populações locais do nordeste.  

Diante deste contexto, considerando a fundamental importância que esta espécies tem desempenhado 

em várias populações humanas no âmbito medicinal popular, indicados em alguns estudos, o objetivo deste 

trabalho foi descrever os diferentes tipos de indicações medicinais da espécie Mandacaru (Cereus jamacu) 

descritos em alguns trabalhos científicos Brasileiros etnobotânicos.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

O presente estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica, utilizando como plataforma de 

busca (SCIELO) Scientific Electronic Library Online, por apresentar uma ampla cobertura de trabalhos 

científicos relacionados. Foram selecionados um total de 13 artigos científicos, utilizando e considerando como 

critérios de inclusão, apenas trabalhos (artigos científicos) que já tivessem realizados estudos etnobotânicos e 
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identificados o uso medicinal da espécie (Cereus Jamacaru) em algumas populações Brasileiras entre os anos de 

2000 a 2018, não sendo considerados teses, dissertações ou monografias de conclusão de graduação e 

especialização.  Posteriormente os artigos foram analisados, para que pudéssemos identificar a quantidade e os 

diferentes uso medicinal indicados pela espécie vegetal.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perante os artigos analisados, foram identificados um total de 21 doenças combatidas e aliviadas pela 

espécie, descritos na tabela 1. Foi possível perceber que a utilização do Mandacaru como estratégia medicinal, 

apresenta uma versatilidade quanto a diferentes indicações terapêuticas, podendo ser utilizada tanto para 

problemas respiratórios, digestórios e cardíacos. Além disso, foi perceptível que a espécie é fortemente utilizada 

como forma de uso disseminada em diferentes populações locais do nordeste brasileiro, como por exemplo, foi 

possível identificar nos trabalhos etnobotânicos analisados, o uso medicinal do mandacaru frequente nos estados 

da Bahia, Rio grande do norte, Pernambuco, Ceará e Piauí, com maior destaque para o estado da Paraíba.  

Tabela 1. Indicações medicinais da espécie Mandacaru (Cereus jamacaru) descritos em alguns trabalhos científicos 

etnobotânicos Brasileiros.  

AUTOR INDICAÇÕES MEDICINAIS (Cereus 

jamacaru) 

Andrade et al, (2006) Gripe, problemas nos rins, sífilis, problemas na 

uretra 

Roque et al, (2010) Úlcera, gastrite, pancada, fraturas, câncer 

Lucena et al, (2012) Sinusite 

Teixeira; Melo, (2006) Transtornos digestivos 

Ribeiro et al, (2014) Diarreia 

Cordeiro; Félix, (2014) Picada de cobra 

Santos et al, (2012) Hemorroida 

Lucena et al, (2015) Próstata, tuberculose 

Gomes et al, (2017) Dores na coluna 

Silva et al, (2010) Problemas diuréticos 

Agra et al, (2007) Úlceras estomáquicas 

Carmo et al, (2015) Problemas Renais 

Silva et al, (2015) Problemas cardíacos 
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Diante dos dados deste trabalho, fica evidente que a espécie Cereus Jamacaru pode ser uma importante 

ferramenta  para contribuir com a inovação e fontes farmacológicas para a população brasileira, uma vez que 

alguns autores através de estudos realizados com a espécie, tem demonstrado que demais pesquisas que abordem 

a importância da mesma para fins medicinais, são necessários de serem desenvolvidos. Como por exemplo, Sales 

et al, (2014), considera que a espécie apresenta características suficientes para que pesquisas que abordem a 

mesma sejam apoiadas, podendo possibilitar a fabricação de novos fármacos, e contribuir principalmente para 

aquelas populações que utilizam medicamentos populares cotidianamente. Além disso, os dados desse trabalho 

dar mais suporte para ressaltar a importância da espécie na vida de muitas pessoas, pois Fabricante et al, (2010) 

assim como outros autores, têm fortemente ressaltado a importância cultural, socioeconômica e ambiental da 

mesma em estudos já realizados.   

 

CONCLUSÃO  

Diante da realização deste trabalho, fica evidente o papel importante desempenhado pela espécie de 

Cereus jamacaru no âmbito medicinal e cultural, uma vez que a espécie demonstra ser uma das principais 

plantas empregadas no tratamento de várias doenças, como forma de uso disseminada em vários estados e 

regiões do nordeste Brasileiro. No entanto, com essa grande utilização popular da espécie, mais trabalhos devem 

ser voltados para estudos que relacionem a importância da mesma e de outras cactáceas. Além disso, estudos 

fitoquímicos que comprovem a veracidade dessas informações populares quanto ao uso medicinal destas 

espécies, devem ser estimulados e desenvolvidos, uma vez que contribuem de forma fundamental para vários 

indivíduos no tratamento de doenças.  
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RESUMO: O estudo com visitantes florais é relevante por possibilitar conhecer, seus hábitos e a forma de 

interação com as plantas. O objetivo do presente trabalho foi identificar os visitantes florais mais frequentes de 

Emilia fosbergii e os tipos de interação com a planta em diferentes números de flores e horários do dia.   Foram 

observadas 5 parcelas de 1m², nos períodos de 8:00h as 12:00h e de 13:00h as 16:00h, com um total de 25 horas 

de efetiva observação nas parcelas. As abelhas foram os visitantes mais frequentes, o que pode ser um indicador 

de que elas sejam o principal polinizador dessa espécie. Os visitantes não apresentaram preferência por parcelas 

com maior “display” floral. Além disso, verificou-se ainda que o horário das 9:00h as 12:00 horas é o mais 

indicado para observações de visitantes florais em Emilia fosbergii.  
 

PALAVRAS CHAVE: Forrageamento, Interação planta x animal, polinização. 

 

Floral visitors of Emilia fosbergii Nicolson (ASTERACEAE) in a 

antropizada area of Palmeira dos Índios-Alagoas 

 
ABSTRACT: The study of floral visitors is relevant for enabling meet, habits and how to interact with plants. 

The purpose of this study was to identify the most frequent floral visitors Emilia fosbergii and types of 

interaction with the plant in different numbers of flowers and times of the day.   5 plots were observed from 1 

m², during the 12:00 and 1:00 pm 8:00 the 16:00 h, with a total of 25 hours of effective observation plots. The 

bees were the most frequent visitors, which can be an indicator that they are the main Pollinator of this species. 

The visitors showed no preference for plots with larger floral display. In addition, it was also found that the time 

of the 9:00 the 12:00 time is the most suitable for observations of floral visitors in Emilia fosbergii. 

 

KEYWORDS: Foraging, Interaction animal x plant, pollination. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 Acredita-se que entre as 250 mil espécies de plantas com flores (Angiospermas), 90% são polinizadas por 

animais, especialmente por diversas ordens de insetos (KEARNS et al., 2000). Os estudos com visitantes florais 

tornam-se importantes, pois viabilizam a busca de padrões e compreensão da organização dessas comunidades 

(HEITHAUS, 1979). 

 As relações entre insetos e plantas podem ser mutualísticas, nas quais as espécies vegetais oferecem 

recursos como pólen, néctar e essência, recebendo os benefícios da polinização; outras relações envolvem a 

herbivoria, parasitismo, e também podem ser relações unilaterais onde a planta é visitada para repouso ou para a 

captura de presas (GONÇALVES-ALVIM, MACEDO, 1998). 

Espécies da família Asteraceae têm largo emprego como alimento, ornamental, inseticida natural, na 

medicina tradicional e fabricação de fármacos, são considerados ervas daninhas na agricultura, quando não são 

mantidas sob controle (BRAGANÇA & MOREIRA, 2010).  

. Segundo Edwards e Wratten,(1981) os polinizadores de plantas da família Asteraceae com flores 

amplamente distribuídas são as abelhas, vespas e borboletas, embora algumas flores sejam polinizadas por 

besouros e moscas.  

mailto:dayhane.krys@hotmail.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
419 

Emilia fosbergii Nicolson, conhecida popularmente por algodão de preá, bela Emília, brocha, falsa 

serralha, pincel de estudante, serralha, serralha brava, serralhinha, é uma espécie herbácea, anual e que se 

desenvolve em todo o país, vegetando em áreas antropizada (BRAGANÇA & MOREIRA, 2010). A 

inflorescência de Emilia fosbergii é constituída por um eixo principal que apresenta ramificação dicotômica, 

onde cada ramo apresenta um corimbo de capítulos. As flores do capítulo são hermafroditas, a corola é tubulosa, 

pentâmera e de coloração vermelha (BRAGANÇA & MOREIRA, 2010).  

O objetivo do presente trabalho foi identificar os visitantes florais mais frequentes de Emilia fosbergii e 

os tipos de interação com a planta em diferentes números de flores e horários do dia.   

 As hipóteses que nortearam o presente trabalho foram: 1) os visitantes florais de Emilia fosbergii mais 

frequentes são as borboletas; 2) a frequência de visitantes florais varia em função do horário do dia; 3) o número 

de visitas é maior em agrupamentos com o maior número de flores. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Local do estudo 

O presente estudo foi realizado em uma área antropizada em Palmeira dos Índios, Alagoas (Campus da 

Universidade Estadual de Alagoas- UNEAL). A definição da área escolhida foi feita logo após uma sondagem 

realizada no Campus. A vegetação da área é predominantemente herbácea, é uma faixa de transição da caatinga e 

Mata Atlântica, no agreste alagoano, onde se encontra vegetação dos dois Biomas supracitados. 

 

Delineamento Amostral 

A coleta de dados ocorreu no mês de julho do ano de 2018, no período de 8:00h as 12:00h e das 13:00h 

as 16:00h. Foram observadas 05 parcelas de 1m² cada, que foram demarcadas com cordão, delimitando o espaço 

físico da área, com a permanência do pesquisador durante 60 minutos de observação e 30 minutos de descanso, 

sendo um total de 5 horas de efetiva observação por parcela, totalizando 25 horas de esforço amostral.  

Os critérios para escolha das parcelas a serem observadas foram: Distribuição espacial adensada para as 

parcelas 2, 3 e 4, a parcela 1 apresentava somente 2 indivíduos de Emilia fosbergii com 3 ramos floridos no total, 

não apresentando nenhuma outra espécie vegetal, a parcela 5 continha várias espécies vegetais diferentes e 

plantas de Emilia fosbergii com 7 ramos floridos; todas as parcelas deveriam apresentar sincronia no 

florescimento.  

A avaliação dos visitantes, horário da visita e número de visitas, foi realizada através de observação a 

indivíduos focais. Foram considerados visitantes florais somente os insetos que forragearam a flor. Os visitantes 

foram registrados através de fotografias. 

  

Análise dos dados 

A análise de dados foi realizada através do programa BioEstat 5.0 (Ayres et al. 2007). A normalidade 

dos dados foi verificada e logo após, para análise dos dados não normais, foram utilizados os testes não 

paramétricos Kolmogorov-Smirnov e Friedman e para análise dos dados normais, o teste de correlação Linear de 

Pearson. Para todas as análises, foi adotado o nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Foram catalogadas 10 espécies como visitantes florais de Emilia fosbergii no período investigado. A 

hipótese de que os visitantes florais mais frequentes na população de Emilia fosbergii eram as borboletas foi 

refutada através do teste Kolmogorov- Smirnov (p= 0,01). Os resultados mostraram que o visitante 

significativamente mais representativo foi Apis mellifera, pois apresentou maior frequência de visitas. Os outros 

visitantes, quando analisados estatisticamente foram considerados ocasionais, pois sua média de visitas se 

aproximou de zero. 

Além disso, Apis mellifera foram os visitantes que permaneciam por mais tempo nas inflorescências 

realizando visitas, aproximadamente 30 segundos em cada flor. As demais espécies visitantes observadas 

forrageavam a flor, mas de forma mais rápida. No período de observação, a disponibilidade de flores na área era 

baixa, o que pode levar a menor atração dos visitantes, o que explica a frequência reduzida de visitas. Apis 

mellifera apresenta-se como visitante mais frequente em outros estudos. Nicodemo (2009) relatou Apis melllifera 

como visitante mais frequentes, assim como Lattaro & Malerbo-Soza (2006), trabalhando com C. mixta.  
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A hipótese de que existe variação na frequência de visitas em função do horário do dia foi confirmada 

(teste de Friedmam: p = 0.0001). O resultado dessa análise, indicou que houve uma variação significativa nessa 

frequência entre os turnos da manhã e da tarde, sendo maior pela manhã (figura 1).   

 
Figura 1: Variação na frequência (número de visitas) de visitantes florais em Emilia fosbergii em 

função da variação do horário do dia (em horas). 

 

O horário de 9:00h as 12:00h é o horário de pico, pois houve uma frequência maior de visitantes quando 

comparados ao segundo período de observação que corresponde das 13:00h as 16:00h. Das 15:00h as 16:00h não 

houve visitas, bem como o horário de 8:00h as 9:00h. 

Um dos possíveis motivos da frequência de visitas variar no decorrer do dia, possivelmente está ligado a 

variação da temperatura e luminosidade. Não foi realizado teste para verificar temperatura e luminosidade nas 

parcelas, mas sabe-se que esses fatores abióticos influenciam o horário das visitas, principalmente de abelhas 

solitárias. Já as espécies sociais de Apidae não são tão influenciadas pela variação na temperatura e luminosidade 

(KAPYLA 1974, KEVAN & BAKER 1983). Nessa perspectiva, Macedo & Martins (1999) chegaram à 

conclusão que a temperatura pode influenciar na atividade de voo das abelhas e vespas. As influências dos 

fatores climáticos (luz, chuva, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento) sobre a atividade dos 

Apoidea foram revisadas e estudadas por Iwama (1977) e Kevan & Baker (1983) dentre outros. Resultado 

semelhante foi encontrado no trabalho de Antonini et al., (2005) onde foi observado que a combinação de altos 

valores de luminosidade e temperatura favoreceu as visitas. 

A hipótese de que existe uma relação entre número de ramos floridos de Emilia fosbergii e frequência de 

visitantes, não foi confirmada para este estudo. O teste de Correlação Linear de Pearson (p = 0.0747; p > 0,05) 

demonstrou que não há uma relação significativa entre a frequência de visitas e a quantidade de ramos floridos 

de Emilia fosbergii (figura 2). 
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Figura 2: Número de visitas relacionadas com os ramos floridos em cada parcela 

 

De acordo com os dados catalogados pode- se observar que a média de visitas por parcela tende a ser 

maior onde se apresenta menos ramos floridos, implica dizer que os visitantes florais são mais atraídos por 

indivíduos isolados. Uma vez que a parcela 1 apresenta a média de (18) visitas por ramo florido, parcela 2 (2.8), 

parcela 3 (6.5), parcela 4 (4.8) e parcela 5 (7). 

 

CONCLUSÕES 

 
As abelhas foram os visitantes mais frequentes, o que pode ser um indicador de que elas sejam o 

principal polinizador dessa espécie. Os visitantes não apresentaram preferência por parcelas com maior “display” 

floral. Além disso, verificou-se ainda que o horário das 9:00h as 12:00 horas é o mais indicado para observações 

de visitantes florais em Emilia fosbergii.  
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RESUMO: O projeto tem por base a análise da formação em Ciências Sociais em Saúde coletiva e está 

inserido no âmbito de um projeto maior, “Conformação do capital científico e a construção do habitus em 

ciências sociais e humanas em saúde”. Tem por objetivo observar como se constitui a formação dos profissionais 

no âmbito dos programas de pós graduação de Saúde Coletiva e como objetivos específicos: identificar e 

classificar as disciplinas das CSH segundo sua intencionalidade (filiação e formação teórica); origem disciplinar 

(Sociologia, Antropologia, Psicologia, etc), e status na grade do programa (obrigatória ou eletiva); comparar a 

distribuição do número de disciplinas de formação teórica das CSH e aquelas ligadas aos demais campos 

(epidemiologia e planejamento e gestão) em relação à totalidade de disciplinas oferecidas. Trabalhamos com 

arquivos das “Disciplinas –DI” que integram os “Cadernos de Indicadores” (disponíveis no site da CAPES) de 

todos os programas de Pós Graduação em saúde Coletiva brasileiros como fonte documental. O período 

considerado para análise foi o de 2002 – 2012. A análise está em processo, mas já evidencia a supremacia das 

disciplinas teóricas e metodológicas oriundas da epidemiologia e uma redução da formação do habitus em CSH 

em pesquisa à ofertas de disciplinas introdutórias reunidas sob designação ‘’ metodologias qualitativas’’. Esta 

análise, ainda em curso, mas pode contribuir para a reflexão e identificação de desafios e problemas, assim como 

dar visibilidade para as boas experiências dentro dos programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

contribuindo assim para o aprimoramento dos quadros de pesquisa e ensino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ciências Sociais, Saúde Coletiva, Pós Graduação 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este relatório refere-se à pesquisa de Iniciação Científica intitulada Análise da formação em Ciências 

Sociais em Saúde e está inserido no âmbito de um projeto maior, “Conformação do capital científico e a 

construção do habitus em ciências sociais e humanas em saúde”, coordenado pela professora Suely Ferreira 

Deslandes e desenvolvido no Instituto Fernandes Figueiras/Fiocruz. 

O projeto foi iniciado no mês de agosto de 2016 e tem por base a análise da formação em Ciências 

Sociais em Saúde que visa, através de um olhar critico, observar como se constitui a formação dos profissionais 

no âmbito dos programas de pós graduação de Saúde Coletiva. Esta análise pode contribuir para a reflexão e 

identificação de desafios e problemas, assim como dar visibilidade para as boas experiências dentro dos 

programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, contribuindo assim para o aprimoramento dos quadros de 

pesquisa e ensino. 

Antes de explicitar os dados obtidos e os resultados analisados durante a pesquisa, é preciso 

contextualizar a implementação da Ciências Sociais no âmbito da Saúde Coletiva. Segundo Maria Andréa Rios 

Loyola (2008), a implementação das Ciências sociais no campo da saúde surge com caráter de uma disciplina 

auxiliar quando comparadas às disciplinas de base individual e biologizante, fato que é explicitado nos trechos 

retirados de seu artigo “A Saga das Ciências Sociais na área da Saúde Coletiva: elementos para reflexão”: 

 

‘’O aporte das ciências sociais, a partir dos anos 1970, através de suas teorias e 

metodologias já consolidadas, foi indispensável para o desenvolvimento e 

consolidação da área que, no campo da saúde, se tornou conhecida como Saúde 

Coletiva. Em contraste com sua participação, as ciências sociais sempre ocuparam um 

lugar subalterno neste campo, dominado, em seus primórdios, isto é, durante as 

décadas de 1970 e 1980, pelo planejamento em saúde e, a partir da década de 1990, 

pela epidemiologia ...’’ (Loyola, 2008, p.251-275) 

‘’ [...] Não obstante, a maior parte dos médicos, sempre ciosa da hegemonia que 

desfruta na área, nunca tenha deixado de pensar as ciências sociais como "disciplinas 

auxiliares" (o que, ainda hoje, coloca a saúde coletiva como segunda opção, senão a 

última, de boa parte dos cientistas sociais) [...]’’ (Loyola, 2008, p.251-275) 
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Apesar da análise da dimensão dos aspectos relacionados à saúde dos indivíduos ser de extrema 

importância para o conhecimento biológico da saúde do homem, é impossível separar os mesmos de seu 

contexto social e cultural. Este fato torna necessário repensar o modelo biologista da saúde e introduzir questões 

acerca das relações sociais na perspectiva da Saúde Coletiva. De acordo com Joel Birman (2005) a possibilidade 

de se entender a saúde não mais como algo individual, mas sim coletivo contribui para a quebra de um 

monopólio biológico. Esta argumentação pode ser exemplificada no trecho abaixo, retirado do texto “A Physis 

da Saúde Coletiva”: 

 

‘’Nessa perspectiva, a noção de saúde coletiva representa uma inflexão decisiva para o 

conceito de saúde. Um de seus efeitos certamente é o de reestruturar o campo da 

Saúde Pública, pela ênfase que atribui à dimensão histórica e aos valores investidos 

nos discursos sobre o normal, o anormal, o patológico, a vida e a morte. De fato, o 

campo teórico da Saúde Coletiva representa uma ruptura com a concepção de saúde 

pública, ao negar que os discursos biológicos detenham o monopólio do campo da 

saúde.’’ (BIRMAN, 2005, p.11-16). 

 

 

Deste modo, depois de citadas algumas questões que introduzem o pensamento social no contexto da 

saúde, é possível perceber a importância de se analisar a formação das Ciências Sociais em Saúde Coletiva.  

No caso da Saúde Coletiva, trata-se de um campo científico e um âmbito de práticas que visa a superar 

dialeticamente a Saúde Pública convencional. Este campo científico em construção encontra-se na interseção das 

ciências da saúde e das ciências sociais, com uma natureza epistemológica diferenciada e uma prática política 

distinta. Os conhecimentos nele produzidos podem (tal como se observa em relação a todas as profissões 

estabelecidas no setor saúde) ser aplicados por distintos sujeitos, mas sustentamos que, da mesma forma como 

nas demais,existe um corpo básico que dá identidade ao “pensar” e ao “fazer” em Saúde Coletiva, inspirado em 

um conjunto de valores (“ser”). Este saberfazer-ser se produziu e reproduziu até recentemente na pós-graduação, 

mas isso não impede, do ponto de vista pedagógico e técnico, que ele se estruture em uma graduação específica 

Assim as referências teóricas das CSH se tornam fundamentais para discutir questões sociais que tratam 

sobre a saúde, adoecimento e sofrimento. As relações que envolvem o processo saúde-doença-atenção são 

mediadas por questões sociais como por exemplo: desigualdade e pobreza; violência urbana; desigualdades de 

gênero e étnico-raciais; entre muitas outras (Canesqui, 2011; Loyola,2012; Luz, 2009; Marsiglia,2013). Todavia, 

como indica o projeto original a que se filia meu subprojeto: “apesar da expansão das Ciências Sociais no campo 

da Saúde Coletiva, especialmente após a década de 1990, muitos estudiosos argumentam que não houve uma 

apropriação suficiente e adequada das teorias, metodologias e, sobretudo, das lógicas epistêmicas das Ciências 

Sociais que sustentam o subcampo das CSHS (Knauth e Leal, 2014)”. E que apesar de ser considerável o número 

de programas de pós graduação que incluem as CSHS no seu projeto de formação, não se tem conseguido formar 

os necessários “modos de apreciação, de julgamento, de evidenciar um conjunto de princípios” que constituem o 

“modus operandi” científico do subcampo (i.e, o seu habitus científico). 

Por outro lado, pouco se conhecia sobre a formação teórica em CSH oferecida pelos centros de alta 

formação em Saúde Coletiva, mais especificamente os programas de pós graduação. Quais disciplinas eram 

oferecidas e com qual regularidade e magnitude? Quais teorias eram as mais presentes nessa formação? Quais 

autores eram os mais influentes? Tais perguntas orientaram o nosso trabalho. 

Levando em consideração a importância do pensamento social na saúde, acreditamos que conhecer a 

formação promovida pela Pós Graduação em Saúde Coletiva é de extrema importância  o ensino de disciplinas 

de teorias das ciências sociais(Kerr LRS, Pontes RJS, Bosi MLM, Magalhães R e Rigotto R, 2005) 

 

OBJETIVOS  

 
Identificar e classificar as disciplinas das CSH segundo sua intencionalidade (filiação e formação 

teórica), origem disciplinar (Sociologia, Antropologia, História, Psicologia etc), e status na grade do programa 

(obrigatória ou eletiva).  

Comparar a distribuição do número de disciplinas de formação teórica das CSH e aquelas ligadas aos 

demais campos (epidemiologia e planejamento e gestão) em relação à totalidade de disciplinas oferecidas. 

Analisar a ementa das disciplinas de formação ofertadas, identificando os principais temas, obras e 

autores.  
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METODOLOGIA 

 
As fontes analisadas foram os arquivos das “Disciplinas –DI” que integram os “Cadernos de 

Indicadores” (disponíveis no site da CAPES) de todos os programas de Pós Graduação em saúde Coletiva 

brasileiros. O período considerado para análise é o de 2002 – 2012. 

Cada programa foi analisado individualmente, sendo lida cada ementa apresentada, onde foi realizada a 

classificação de sua área de pertencimento (CSH, epidemiologia, planejamento e gestão, outras). 

Foram examinadas as ementas das disciplinas de Teoria em Ciências sociais, considerando seus temas, 

obras, autores e status na grade do programa. Também foi analisada a oferta de disciplinas ao longo dos anos.  

No período compreendido entre   2002 a 2012 haviam no total 350 programas e 1205 disciplinas de 

CS(teóricas), estas foram quantificadas de acordo com as suas possíveis repetições ao longo dos anos e separadas 

em diferentes subgrupos temáticos. Dentre estes, se utilizou como base os seguintes: Antropologia, Gênero, 

Saúde e Sociedade e Teoria Social.                                                         A partir disso foram analisadas uma a 

uma as ementas de cada disciplina presentes nos grupos referidos obtendo-se o número total de autores e obras 

citadas.   

Todos os dados obtidos foram digitados em planilhas de Excel e revisados quanto à sua digitação. 

 

OBJETIVOS ALCANÇADOS DO SUBPROJETO DO BOLSISTA  

 
Foram alcançados os objetivos de classificação quantitativa de cada programa, inserção dos dados em 

uma planilha, comparação do número de disciplinas de Ciências Sociais em relação às disciplinas de outras 

áreas, construção de gráficos a partir dos resultados obtidos. Assim como a formação de uma planilha especifica 

contendo a identificação da área, principais temas, obras e autores de disciplinas teóricas de Ciências sociais, 

observando  cada disciplina e as agrupando segundo os campos temáticos mais frequentes. Foi realizado também 

a contabilização do numero de repetições dos principais autores e obras presentes em cada grupo temático. E 

posteriormente iremos analisar qualitativamente os resultados obtidos.  

 

RESULTADOS 

 
Como explicitado no relatório anterior referente ao trabalho compreendido entre agosto de 2016 e de 

abril de 2017, elaboramos, em equipe, planilhas para entrada dos dados coletados sobre os cadernos acadêmicos 

e as disciplinas que foram direcionadas de acordo com sua área disciplinar. 

Realizamos a análise quantitativa do número de disciplinas das áreas presentes em cada caderno 

acadêmico e procedemos uma comparação do número total   das disciplinas de Ciências Sociais em relação às 

demais áreas (epidemiologia-EPI e Política Planejamento e Gestão-PPG).  

No período que compreende o presente relatório (maio de 2017 a abril de 2018) continuamos a análise 

anterior de caracterização geral do acervo e construímos gráficos com os dados obtidos desta comparação anual, 

como pode ser visto a seguir:  
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A partir dessa ampla visão, pudemos perceber que o crescimento percentual das disciplinas das CSH foi 

grande (107,2%), sendo que ao final do período, dos 40 programas de Saúde Coletiva que existiam em 2012, 39 

ofereciam pelo menos uma disciplina de formação em CS (seja de metodologia, seja de teoria).  

A seguir começamos a analisar neste acervo, a distribuição das disciplinas de teorias em CS. Obtivemos 

um total de 65 disciplinas em 2002 ofertadas pela totalidade 23 programas e 142 disciplinas em 2012 entre 40 

programas. Isso equivalia a um crescimento percentual de 118,46% e uma média de 2,8 disciplinas teóricas por 

programa em 2002 que se eleva para 3,5 disciplinas por programa em 2012. Todavia essa distribuição não foi 

homogênea e alguns programas contribuíram mais (especialmente Ensp/Fiocruz, UFBA e UERJ) do que outros. 

Tais dados estão sendo ainda examinados. 

 
Analisando as ementas das disciplinas, pudemos verificar uma enorme diversidade de orientações, 

envolvendo desde cursos de teoria social que trabalhavam as correntes de pensamento sociológico ou 

antropológico até as disciplinas cujos conteúdos focavam temas específicos (processo de trabalho em saúde, 

relações de gênero, desigualdade social etc) e para sua análise envolviam teorias sociológicas/antropológicas/de 

humanas. 

Assim, analisamos cada disciplina e as agrupamos segundo os campos temáticos mais frequentes. 

Identificamos, dentre as 1.205 disciplinas teóricas de CSH ofertadas entre 2002 e 2012 observamos os seguintes 

campos teóricos mais frequentes: 1.  As disciplinas intituladas de “Teoria Social” com escopo explícito sobre 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
428 

correntes do pensamento social (apresentando a maior quantidade de disciplinas presentes em todos os anos 

analisados);  2. as disciplinas intituladas como de “Saúde e Sociedade”, com escopo abrangente, ora reunindo 

teorias sociais, ora abordando temas como desigualdade em saúde, pobreza em saúde etc; 3. As de teoria 

antropológica, compreendendo as disciplinas intituladas como Antropologia/Antropologia em 

Saúde/Antropologia Médica;  4.  As disciplinas intituladas claramente como Gênero/Gênero em Saúde, como 

pode ser visto a seguir nos quadros 1, 2 e 3: 

 

Quadro1: Distribuição de disciplinas em Teoria Social/Ciências sociais aplicadas  segundo programa de pós 

graduação e número de vezes ofertadas 

Programa de Pós 

graduaçã-Instituição 
Nome da Disciplina 

Número de vezes e anos em 

que a disciplina foi 

oferecida 

Ciências da saúde- 

UNIFESP 

A contribuição das ciências humanas e 

sociais na construção  
2 vezes(2007-2006) 

Saúde coletiva- 

UNIFESP 

A contribuição das ciências humanas e 

sociais na construção  
2 vezes(2009-2008) 

Saúde Pública - 

FIOCRUZ 

Leituras sobre Capital Social, Associativismo 

e Participação 
8 vezes(2012-2004) 

Saúde Pública-FUNECE Teoria em ciências sociais  2 vezes(2002/2003) 

Saúde Pública - 

FIOCRUZ 
Teoria Política Contemporânea 11 vezes(2012-2002) 

Saúde Coletiva-UERJ Teoria Social 11 vezes(2012-2002) 

Saúde Pública - 

FIOCRUZ 
Teoria Social  

11 vezes(2012-2002) A 

partir de 2007*se divide em 

1 e 2 

Saúde Pública - USP 
Teoria Social, Saúde Pública e as Chamadas 

"Abordagens Qual 
2 vezes(2012-2011) 

Saúde Coletiva-UFBA Teorias sociais em saúde 11 vezes(2012-2002) 

Saúde Pública-UFMG Ciências Sociais Aplicadas a saúde 10 vezes(2011-2002) 

Epidemiologia-UFPEL Ciências sociais aplicadas a saúde I 9 vezes(2011-2003) 

Saúde Pública - UFSC Ciências sociais, saúde e sociedade  2 vezes(2012-2011) 

Medicina: Medicina 

preventiva-USP 
Dimensões Sociais em Saúde 6 vezes(2007-2002) 

Saúde Coletiva - 

UNICAMP 

Elementos Teóricos de Ciências Sociais em 

Saúde I e II 
3 vezes(2012/2010-2009) 

Saúde Coletiva - 

UNICAMP 
Elementos Teóricos de Saúde e Sociedade I 

5 vezes(2011/2008-

2007/2004-2003) 

Saúde Coletiva - UFMT 
Fundamentos das Ciências Sociais em saúde 

I 
10 vezes(2012-2003) 

Saúde Coletiva - UFMT 
Fundamentos das Ciências Sociais em saúde 

II 
3 vezes(2008-2006) 

Saúde Coletiva - UFMT Introdução às ciências sociais em saúde  4 vezes(2012-2009) 

Saúde Coletiva - UNB Saúde, cultura e sociedade  2 vezes(2012-2011) 

Saúde Coletiva-UFBA Saúde e Espaço Social 3 vezes(2012-2010) 

Saúde Coletiva-UEL Saúde e Sociedade 11 vezes(2012-2002) 

Saúde Pública - USP Saúde e Sociedade 11 vezes(2012-2002) 

Saúde Coletiva-UERJ Saúde e Sociedade 
9 vezes(2012/2010-

2005/2003-2002) 

Saúde Coletiva-UFJF Saúde e Sociedade 6 vezes(2012-2007) 

Saúde Pública - UFSC Saúde e Sociedade 3 vezes(2004-2002) 

Saúde Coletiva-UFPE Saúde e Sociedade 2 vezes(2004-2003) 

Saúde da mulher e da 

criança - FIOCRUZ 
Saúde e Sociedade: Estudos Avançados 11 vezes(2012-2002) 

Saúde Coletiva-UFBA Saúde, cultura e Sociedade 
10 vezes(2012-2006/2004-

2002) 
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Saúde Coletiva - UEFS Saúde, Cultura e Sociedade 9 vezes(2012/2004) 

Saúde coletiva –UFC Saúde, cultura e sociedade 
9 vezes (2012/2011/2010/ 

2009-2002) 

Saúde Coletiva - 

UNIFOR 
Saúde, Cultura e Sociedade 7 vezes(2012-2006) 

Saúde coletiva - UFMA Saúde, cultura e sociedade  6 vezes(2012-2007) 

Saúde Pública - 

NESC/CPqAM 
Saúde, Desigualdade, Pobreza 

9 vezes(2003-2008/2010-

2012) 

Saúde Coletiva - 

UNISANTOS 
Saúde, doença e cultura 3 vezes(2009/2007-2005) 

Saúde Coletiva - 

UNICAMP 
Tópicos de Ciências Sociais em Saúde. 4 vezes(2012-2009) 

 
Quadro2 : Distribuição de disciplinas teóricas em Antropologia  segundo programa de pós graduação e número 

de vezes ofertadas 

Programa de Pós graduaçã-Instituição Nome da Disciplina 

Número de vezes e 

anos em que a 

disciplina foi 

oferecida 

Saúde Pública- UECE Antropologia da Saúde 
9 vezes(2012-

2004) 

Saúde Coletiva-UFBA Antropologia da Saúde 
2 vezes(2012-

2011) 

Saúde Coletiva - UECE - UFC - UECE Antropologia da saúde 
5 vezes(2012-

2008) 

Saúde Coletiva-UNESP/BOT 
Antropologia da saúde e da 

doença 

9 vezes(2012-

2004) 

Saúde Coletiva - UFJF 
Antropologia da saúde e da 

doença 

3 vezes(2009-

2007) 

Saúde Coletiva - UNICAMP Antropologia da saúde e doença 
4 vezes(2012-

2009) 

Saúde Coletiva - UNIFESP Antropologia do corpo 
2 vezes(2009-

2008) 

Saúde Coletiva - UNIFESP Antropologia do corpo e da saúde  
5 vezes(2012-

2008) 

Saúde Coletiva-UFBA Antropologia do Corpo e Saúde 
4 vezes(2012-

2009) 

Saúde Coletiva-ULBRA Antropologia e Saúde 
11 vezes(2012-

2002) 

Saúde da mulher e da criança - FIOCRUZ Antropologia e saúde 
10 vezes(2002-

2006/2004-2013) 

Saúde Coletiva - UNICAMP Antropologia e Saúde 

5 vezes(2012-

2011/2008-

2007/2004) 

Saúde Coletiva - UFPE Antropologia e Saúde 
3 vezes(2004-

2003) 

Saúde Coletiva - UNIFOR Antropologia em Saúde 
9 vezes(2012-

2004) 

SAUDE COLETIVA - UFMT Antropologia em saúde  4 vezes (2012-2009 

Educação em Saúde-UNIFOR Antropologia em saúde 2 vezes(2002/2003) 

Epidemiologia-UFRGS Antropologia Médica 
11 vezes(2012-

2002) 

Saúde, Ambiente e Trabalho - UFBA 
Aspectos Sócio-Antropólogico 

em Saúde, Ambiente e Trabalho 

3 vezes(2012-

2010) 

Saúde Pública- FIOCRUZ Aspectos Socioculturais na 8 vezes(2012/2008-
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Investigação em Ciências da 

Saúde 

2002) 

  Atenção à saúde Coletiva - UFES 
Cultura e Simbolismo nas 

Organizações 

3 

vezes(2007/2005/2

003) 

Medicina: Medicina preventiva-USP 
Dimensões sócio antropológicas 

do processo saúde- adoecimento 
2 vezes(2012/2011) 

Saúde Coletiva - UFMT Diversidade sociocultural e saúde  
3 vezes(2005-

2003) 

 

 
Quadro 3: Distribuição de disciplinas teóricas Gênero e Saúde segundo programa de pós graduação e número de 

vezes ofertadas 

Programa de Pós graduaçã-

Instituição 
Nome da Disciplina 

Número de vezes e anos em que 

a disciplina foi oferecida 

Saúde Coletiva - UEFS Gênero e Saúde 7 vezes(2012/2006) 

Saúde Coletiva- UEFS Gênero e Saúde Materna 5 vezes(2012-2010/2008-2007) 

Saúde Pública - FIOCRUZ 
Gênero, Biomedicina, História e 

Saúde Pública  
3 vezes(2012-2010) 

Saúde Coletiva - UNIFESP Gênero, sexualidade e saúde  4 vezes(2012-2009) 

Saúde Coletiva-UFC 
Gênero, sexualidade e saúde 

reprodutiva 
11 vezes(2012-2002) 

Saúde Pública- FIOCRUZ 
Gênero, Sexualidade e Saúde 

Reprodutiva 

10 vezes(2012-2006/2004-

2002) 

Saúde Coletiva- UFRJ 
Gênero, sexualidade e saúde 

reprodutiva 
4 vezes(2006-2003) 

Saúde Pública - FIOCRUZ Gênero, Trabalho e Saúde 11 vezes(2012-2002) 

Saúde Coletiva - UFRJ Gênero, Trabalho e saúde 5 vezes(2012-2008) 

Saúde Coletiva - UFRJ Tópicos em gênero e saúde  3vezes(2008/2006/2005) 

Saúde Coletiva-UFBA 
TESC-Aids, Sexualidade e 

Gênero 
2 vezes(2005-2004) 

Saúde Coletiva - UNIFESP Sociologia, saúde e gênero 2 vezes(2009-2008) 

Saúde da Mulher e da Criança - 

FIOCRUZ 

Sexualidade, Gênero e Saúde: 

Perspectivas Culturais  
6 vezes(2012-2007) 

Saúde Pública - USP 

Seminários de Saúde 

Reprodutiva e Questões de 

Gênero 

4 vezes(2008-2005) 

 
Posteriormente foi realizada uma análise meticulosa dos principais grupos teóricos (Antropologia, 

Saúde e Sociedade/Teoria Social e Gênero), obtendo-se de resultado o número de 2111 citações de autores em 

Antropologia, 1854 citações em Gênero, 1641 citações em Saúde e sociedade e 718 citações em Teoria (salvo os 

descartes, como grafias incompletas, filmes, erros de digitação, etc.), constatando que 6324 citações de autores e 

obras deste grupo temático.  

Levando em consideração a divisão feita em subgrupos foi percebido que no grupo de Teoria Social, a 

obra ‘’Microfísica do Poder’’ de Michel Foucault (referido como FOUCAULT, M.) obteve o maior número de 

citações ( total de 14) e o autor mais citado foi Pierre Bourdieu (referido como BOURDIEU, P.) obtendo 51 

citações. No grupo de Saúde e Sociedade a obra mais citada foi ‘’ Interpretação e representação na saúde 

coletiva’’ de Joel Birman(referido como BIRMAN, J.) obtendo 23 citações e o autor mais citado foi o brasileiro 

Everardo Duarte Nunes( referido como NUNES, E.D.) Já no grupo de Antropologia, a obra ‘’Cultura, saúde e 

doença’’ do autor Cecil Helman (referido como HELMAN C.) obteve o maior número de repetições sendo no 

total 41, já o autor mais citado foi o antropólogo brasileiro Luiz Fernando Dias Duarte (referido como DUARTE, 

L.F.D.). obtendo o total de 90 citações. E no grupo das disciplinas de de Gênero, a obra ‘’Gênero Uma 

Categoria útil de Análise Histórica’’ da autora e historiadora, Joan Scott (referida como SCOTT, J.) obteve o 

número de 25 citações sendo destaque em comparação a outras obras citada e a  autora, Karen Mary Giffin 

(referida como GIFFIN, K.), foi a mais citada obtendo 101 citações.  
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Ainda estamos examinando esses dados e ainda resta a análise qualitativa destes resultados. 

 

CONCLUSÕES 
 

É possível perceber que nos anos iniciais da implementação do programa de formação em Saúde 

Coletiva a prevalência entre as disciplinas de Epidemiologia, Politica Planejamento e Gestão, Ciências Sociais 

constituem a tríade hegemônica presente na Saúde coletiva em comparação às demais áreas.  Entretanto as 

Ciências Sociais, quando comparadas às disciplinas de cunho Epidemiológico, ocupa um lugar de menor 

destaque, obtendo uma quantidade inferior de disciplinas ofertadas nos anos utilizados como base para análise.  

Notou-se que na formação teórica em CSH nos programa de pós graduação  de Saúde Coletiva a 

presença consistente de disciplinas de formação geral (Antropologia e Teoria Social), mas ainda resta analisar a 

frequência dessa oferta e sua distribuição na totalidade dos programas. Destacou-se como campo teórico as 

leituras de gênero dentre todos outros campos teóricos historicamente presentes na Saúde Coletiva como  a 

sociologia do trabalho, por exemplo.  

Portanto as analises proporcionadas por essa pesquisa tem contribuído  para a identificação dos desafios 

e problemas, assim como dar visibilidade para as boas experiências dentro dos programas de formação em Saúde 

Coletiva, contribuindo assim  para o aprimoramento  e desenvolvimento desta área. 

.   

 

Apoio:  Fiocruz/CNPq 
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RESUMO: No Brasil, os acidentes causados por animais peçonhentos ainda constituem um sério problema de 

Saúde Pública. Esta pesquisa teve o objetivo de investigar os aspectos clínicos dos acidentes ofídicos ocorridos 

em um município do sertão alagoano. A pesquisa foi desenvolvida no período de 01/08/2017 a 31/07/2018 em 

São José da Tapera- AL. Para a coleta de dados foi aplicado questionário semiestruturado sob condição da 

assinatura de um termo de livre consentimento. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL (CAAE Nᵒ 68561517.4.0000.5013), resolução 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde. Para conhecer a evolução clínica dos acidentados, foram investigadas a parte do corpo afetada, 

manifestações clínicas, ocorrência de atendimento médico, hospitalização e evolução clínica do paciente. Os 

resultados foram tabualdos no programa Excel 2016, registrados no programa Dbase III e transformadas para o 

programa Access 97, para posterior produção de planilhas, gráficos e tabelas. A análise e interpretação dos dados 

ocorreu através de metodologia investigativa e descritiva. As partes do corpo mais afetadas foram pé (36%) e 

perna (25%), e as manifestações clínicas mais frequentes foram os sintomas associados (82,89%) e dor (5,26%). 

Das vítimas que buscaram atendimento médico especializado (13,16%; n=10), (10,53%; n=8) ficaram 

hospitalizadas O quadro clínico da maioria das vítimas evoluiu para a cura (64,48%) sem nenhum registro de 

óbito. Faz-se necessário a implementação de novas políticas públicas no sentido de atenção à saúde, prevenção, 

diagnóstico e tratamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica, efeito tóxico, peçonha. 

Clinical aspects of ophidian accidents occurring in the municipality of São 

José da Tapera- AL 

 
ABSTRACT: In Brazil, complications from animals are still a significant public health problem. The 

objective of this research was to investigate the clinical aspects of ophidian accidents in a municipality in the 

hinterland of Alagoas. The date was developed in the period from 08/01/2017 to 07/31/2018 in São José da 

Tapera. For data collection, the semiquosced protocol was applied under the signature of a free consent term. A 

consultation was carried out by the Research Ethics Committee of the Federal University of Alagoas - UFAL 

(CAAE No. 68561517.4.0000.5013), resolution 510/2016 of the National Health Council. The clinical 

conveillance of injured, its investigated the affected part of the body, clinical manifestations, occurrence of 

medical care, hospitalization and clinical evolution of the patient. The results were tabulated for the Excel 2016 

program, using the Dbase III program and transformed into the Access 97 program, for subsequent production of 

spreadsheets, graphs and tables. The analysis and interpretation of the data were carried out through an 

investigative and descriptive methodology. As parts of the body were most affected were foot and foot (25%), 

and were the ones that suffered the most associated sound (82.89%) and pain (5.26%). The investigations were 

from a specialized doctor (13.16%, n = 10), (10.53%, n = 8) were hospitalized. The clinical picture of the 

majority of the women evolved to cure (64.48%) without any case of death. The prevention of new occurrences 

is a health alert, prevention, diagnosis and treatment. 

 

KEYWORD: Ethnobotany, toxic effect, venom. 

 

mailto:adriano.bio17@gmail.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
433 

INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, o ofidismo constitui um sério problema de saúde pública, devido os altos índices de 

incidência, segundo dados do Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 28.601 casos de ofidismo em 

todo o país, desse total, 7.234 ocorreram na região Nordeste, e dentre os seus nove estados, Alagoas aparece 

com um total de 329 ocorrências. As serpentes peçonhentas de interesse em saúde pública no país, pertencem 

às Famílias Viperidae e Elapidae (MINITÉRIO DA SAÚDE, 2017). Da família Viperidae, no Brasil, são 

encontradas 31 espécies, 27 pertencem ao gênero Bothrops (jararacas, urutu, cotiara, caiçaca e outras), uma ao 

gênero Crotalus (cascavel), uma Lachesis (surucucu) e duas Botrocophias (jararaca-cabeça-de-sapo). 

Representando a família Elapidae, são encontradas 33 espécies, sendo 30 espécies do gênero Micrurus, e três de 

Leptomicrurus (BÉRNILS, COSTA, 2012). 

Os acidentes ofídicos representam sério problema de saúde pública nos países tropicais pela frequência 

com que ocorrem e pela morbimortalidade que ocasionam (PINHO, 2001). No Brasil, os acidentes causados por 

animais peçonhentos ainda constituem um sério problema de Saúde Pública podendo resultar em sequelas graves 

ou falecimento da vítima em poucas horas, caso não seja socorrida a tempo, haja vista que o quadro clínico 

depende da quantidade de peçonha inoculada e do local da picada.  

A ação antrópica ao longo dos anos, tem resultado em um grave desequilíbrio nos ecossistemas, o que 

de decerto tem influenciado significativamente na ocorrência dos acidentes por animais peçonhentos (BRASIL, 

2009). Ocorrência esta, que em geral, está associada a fatores climáticos e ao aumento dos trabalhos no campo. 

Havendo prevalência no sexo masculino. Referente ao local da picada, o pé e a perna são os mais atingidos, 

ocorrendo variações com relação as manifestações clínicas (PIMENTA, (2017); PINHO, 2001). 

Devido aos fatores econômicos, a população rural possui o hábito de utilizar o conhecimento de plantas 

medicinais com função alternativa para auxiliar no tratamento prévio de acidentes com animais peçonhentos de 

forma complementar a soroterapia convencional, e em alguns casos não procuram atendimento médico 

(CREMONEZ, 2011).  

Os efeitos clínicos causados pelo envenenamento variam de acordo com a espécie das serpentes e o tipo 

de veneno, sendo os efeitos gerais: vômitos, dores abdominais, cefaleia, convulsões, choque, colapso, 

hipertensão, hipotensão, arritmias cardíacas e parada. Já os efeitos locais mais corriqueiros são: dor, inchaço, 

bolhas, necrose, sudorese e hemorragia. Por sua vez, os efeitos sistêmicos específicos são: neurotoxicidade 

paralitica, neurotoxicidade neuroexcitatória, miotoxicidade, alterações na coagulação, na atividade hemorrágica, 

toxicidade renal e toxicidade cardíaca (WHITE, 2010).  

O município de São José da Tapera, localizado no sertão alagoano, apresenta um clima quente, semiárido, 

do tipo estepe com estação chuvosa no outono/inverno (SEPLAG, 2015). Com uma área da unidade territorial de 

494,498 km2, aponta um elevado índice de pobreza (63,34%) (IBGE, 2017), configurando-se como um local em 

potencial para ocorrência de acidentes com animais peçonhentos (BRASIL, 2014). 

O presente trabalho teve por objetivo investigar os aspectos clínicos (parte do corpo afetada, 

manifestações clinicas, atendimento médico, hospitalização, e evolução do paciente) dos acidentes ofídicos nesse 

município do sertão alagoano; verificar se houve uso de plantas medicinais no tratamento dos acidentes e se estas 

possuem propriedades antiofídicas comprovadas na literatura.  
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi desenvolvida no período de 01 de agosto de 2017 à 31 de julho de 2018 no município de 

São José da Tapera localizado no sertão alagoano, com elevado índice de pobreza (63,34%) (IBGE, 2017), o que 

o configura como um local em potencial para acidentes com animais peçonhentos (BRASIL, 2014). Foram feitos 

deslocamentos até o município, a fim de levantar informações “in loco” por meio de coletas de material, 

entrevistas e fotografias pertinentes à proposta deste trabalho. 

Para a coleta de dados, foi aplicado questionário semiestruturado aos entrevistados. A participação dos 

entrevistados foi condicionada a assinatura de um Termo de Livre Consentimento e as informações obtidas 

mantidas em sigilo. Para conhecer o quadro clinico dos acidentes ofídicos na região durante as entrevistas foram 

levantados dados referentes as manifestações clínicas, partes do corpo mais afetas, se houve ou não ocorrência 

de hospitalização dos acidentados e no que culminou a evolução do quadro clínico das vítimas. Foi feita à 

tabulação dos dados de 76 questionários de São José da Tapera, considerando informações do perfil 

epidemiológico como faixa etária e sexo, e na avaliação clínica considerou-se as seguintes variáveis: parte do 

corpo afetada, ocorrência de atendimento médico, ocorrência de hospitalização, manifestações clínicas e 

evolução do paciente.  

 A análise e interpretação dos dados ocorreu através de metodologia investigativa e descritiva. Os dados 

obtidos foram analisados as médias percentuais dos casos registrados. Os resultados foram registrados no 

programa Dbase III e transformadas para o programa Access 97, para serem trabalhadas em planilhas do Excel 

97, para produzir gráficos e tabelas. O presente projeto teve aprovação do Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL (CAAE Nᵒ 68561517.4.0000.5013) e foi desenvolvido de acordo com os preceitos 

da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

Foram entrevistados 76 indivíduos vítimas de acidentes causados por serpentes peçonhentas. 

Conforme mostram os resultados, as vítimas do sexo masculino tiveram um percentual maior que as do sexo 

feminino com (56,58%; n=43) dos 76 casos (Tabela 1). Conforme destaca Nascimento (2017) e Pimenta (2017), 

o número de vítimas do sexo masculino acometidos por acidentes ofídicos é mais significativo que o sexo 

feminino, devido a participação maior destes nas atividades laborais agropastoris no ambiente rural.  

 

 

 

Sexo  

Total Masculino 

n (%) 

Feminino  

n (%) 

Total 43 (56,58)            33 (43,42) 76 

Fonte: Os autores 2018. 

Tabela 1: Variáveis de sexo dos acidentes ofídicos em São José da Tapeara – AL, 2017-2018. 
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As faixas etárias mais significativas foram dos 18 aos 27 anos com (30,26%;n=23) e dos 28 aos 37 

anos com (19,74%; n=25), e respectivamente (Quadro 1), resultados estes que corroboram com os estudos de 

Pinho (2001) e Barbosa (2015) que registraram uma média de faixa etária entre 19 a 49 anos e, entre 15 a 34 

anos, respectivamente. Estudo desenvolvido por Leobas (2016) corroboram com os resultados encontrados. Para 

este autor, os indivíduos na faixa etária entre 20 a 49 anos de idade, estão mais suscetíveis a fatores de risco, 

devido ao seu contato com o ambiente durante as suas atividades no campo relacionada a.agricultura.  

Fonte: Os autores 2018. 

Quadro 1: Variáveis de faixa etária dos acidentes ofídicos em São José da Tapeara – AL, 2017-2018. 

 

Quanto a parte do corpo mais afetada, as extremidades em especial os membros inferiores pé 

(36%;n=27) e perna (25%;n=19) foram as regiões mais acometidas, seguidas de mão (9,21%;n=7) e braço 

(9%;n=7) que apresentaram valores percentuais análogos (Gráfico 1), o que demostra similaridade com os 

resultados observados por Barbosa (2015), Guimarães et. al (2015) e Leobas et. al (2016).  

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Outros 1,31%

NA 2,36%

NI 17,10%

Perna 25,00%

Pé 36%

Braço 9%

Mão 9,21%

 

Fonte: Os autores 2018. 

Gráfico 1: Parte do corpo afetada nos acidentes ofídicos em São José da Tapera – AL, 2017- 2018. 

 

N de 

vítimas 

investigados 

Variáveis 

Faixa etária 

< 18 18 a 27 28 a 37 38 a 47 48 a 57 58 a 67 
68 a 

77 

78 e 

+ 
NI 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
n 

(%) 

n 

(%) 

76 (100) 
2 

(2,63) 
23(30,26) 25(19,74) 8(10,53) 10(13,16) 12(15,79) 6(7,89) 0 0 
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As manifestações clínicas mais acentuadas, foram sintomas associados (82,89%; n=63), tendo sido a 

dor (5,26%; n=4) o segundo sintoma mais recorrente (Gráfico 2). Informações especificas acerca dos sintomas 

não foram relatadas pelas vítimas, o que impossibilitou identificar o tipo de acidente ofídico (botrópico, 

crotálico, laquético e elapídico). De acordo com BRASIL (2017) de acordo com o tipo de acidente, os efeitos 

clínicos podem ter manifestações assintomáticas ou pouco acentuadas, como no caso dos acidentes elapídicos 

em que não são observadas alterações marcantes no local da picada; nos acidentes crotálicos onde ocorre 

apenas uma sensação de formigamento, não havendo lesões notórias no local da picada.  

As vítimas fizeram uso de plantas com ação antiofídica ou apenas anti-inflamatória, e por isso, 

provavelmente as manifestações de dor, inchaço, edema, equimose, necrose local, náusea, cefaleia, dores 

musculares generalizadas, urina escura e paralisia dos músculos respiratórios, não foram relatadas pelas 

vítimas. Os sintomas relatados pelas vítimas também foram encontrados no estudo realizado por Guimarães 

et. al (2015) onde a dor foi a manifestação local mais frequente e nos estudos de Rocha (2018) onde houve 

registro de dor, edema, presença das marcas da picada, calor local, dor abdominal, sangramento local, 

hematoma, náuseas, vômitos, sudorese, necrose local, dentre outros sintomas que variam de acordo com o tipo 

de veneno inoculado.  

Em relação ao atendimento médico após os acidentes, os resultados demonstraram que um elevado 

percentual (69,74%; n=53) de vítimas não buscaram esse atendimento. Este fato, pode ser explicado pela 

localização geográfica onde as vítimas residem, sendo inclusive em locais de difícil acesso ao serviço de saúde 

emergencial; fatores econômicos que dificultam a locomoção das vítimas aos locais de atendimento e, a 

utilização de plantas medicinais como recurso fitoterápico para tratamento de acidentes por animais 

peçonhentos. O uso de extratos de plantas como antídoto contra peçonha é uma prática antiga para muitas 

comunidades que precisam de rápido acesso à medicação alternativa à soroterapia, em regiões de difícil acesso 

(CREMONEZ, 2011).  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%

Outros 3,95%

NI 3,95%

Nenhum 3,95%

Sintomas associados 82,89%

Febre 0%

Edema 0%

Dor 5,26%

 

Fonte: Os autores 2018. 

Gráfico 2: Manifestações clinicas dos acidentes ofídicos em São José da Tapera – AL, 2017- 2018. 
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Quanto a evolução do quadro clínico dos pacientes, (64,48%; n=49) evoluíram para cura, e não houve 

registro de óbito. Guimarães et. al. (2015) e Nascimento et al. (2017) em seus estudos realizados, encontraram 

resultados semelhantes quanto a evolução dos pacientes, onde a maioria dos pacientes (82,98%) evoluíram para 

cura. Estes dados demonstram as propriedades terapêuticas das plantas, porém, o atendimento médico 

emergencial não deve ser subestimado uma vez que, dependendo do tipo de acidente e de sua gravidade, se a 

vítima não receber atendimento médico, pode vir a óbtito. 

No município investigado as vítimas relataram o uso de plantas medicinais com ação antiofídica 

(cajuzinho, barbatimão, murici, purga-de-lagarto, batata de teiú, erva-de-bugre, leiteiro, carqueja, pinhão, 

paratudo, cipó pau, cumaru) comprovada na literatura como encontrado nos trabalhos de VILAR, 2004; VILAR, 

2005; VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2007; OLIVEIRA et al., 2009; De Paula, 2009 De Lucena et al, 

2009; COSTA, 2010; e espécies com finalidade medicinal (fumo, pimenta, alho, romã, aroeira, sambacaitá, 

pequi) porém, sem comprovação científica de sua ação antiofídica. No caso da aroeira por exemplo, é uma planta 

que tem propriedade anti-inflamatória e ação cicatrizante, decorrente da presença de taninos, e geralmente o seu 

uso é tópico, como mostram os estudos de Martorelli et. al. (2011) e Marmitt (2015).  

 Nesta pesquisa, os medicamentos foram preparados com várias partes das plantas (raiz, caule, folha, 

casca, fruto, flor) ou com a planta inteira. Dados semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2016) que 

constatou o uso de flores, casca e folha. As espécies foram utilizadas sem conhecimento de normas cientificas, 

baseou-se apenas, no conhecimento empírico que é disseminado entre a população local, que faz das plantas 

medicinais pata todo tipo de enfermidade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise dos aspectos clínicos dos acidentes ofídicos no município investigado permitiu observar que na 

análise da sintomatologia dos acidentes ofídicos não houve aprofundamento, em consequência das informações 

superficiais fornecidas pelas vítimas. Na maior parte dos casos as vítimas não procuraram atendimento 

especializado, restringindo seu tratamento a técnicas caseiras por meio do uso de plantas medicinais, sendo esta 

prática muito frequente entre a população, que as utilizam para diversas finalidades. No caso dos acidentes 

ofídicos, não houve um critério científico para o uso destas plantas, sendo o seu uso na maioria dos casos, por 

indicação de amigos, parentes, vizinhos e/ou familiares.  

A crendice popular nas plantas medicinais é tão forte que a ausência de atendimento médico não causa 

medo de morte ou de sequelas nas vítimas. A confiança no conhecimento empírico é tão enraizada na cultura da 

população que mesmo surtindo efeito na maioria dos casos, não temem o risco de terem complicações clínicas 

pela ausência de atendimento especializado. Diante deste contexto, espera-se que novas pesquisas possam ser 

desenvolvidas, principalmente com relato mais aprofundado sobre os sintomas e manifestações decorrentes dos 

diferentes tipos de acidentes por animais peçonhentos.    
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RESUMO: As serpentes, escorpiões, abelhas e aranhas são os principais animais peçonhentos responsáveis 

pelos acidentes que se configuram como um grave problema de saúde pública. Um dos métodos de atualizar o 

conhecimento acerca da distribuição desses animais é através da notificação dos acidentes envolvendo animais 

peçonhentos. Além disso, o conhecimento dos aspectos epidemiológicos desses acidentes pode orientar a 

população a combater esse tipo de agravo à saúde. Dessa forma, este trabalho teve o objetivo de conhecer os 

aspectos epidemiológicos dos acidentes causados por animais peçonhentos no sertão alagoano, no município de 

Santana do Ipanema - AL. A pesquisa foi realizada no município de Santana do Ipanema-AL no período de 2016 

e 2017 por meio de uma entrevista com aplicação de questionário semiestruturado. A análise e interpretação dos 

dados ocorreram através da metodologia investigativa e descritiva. Os resultados foram registrados e trabalhados 

em planilhas do Excel 2010, para produção de gráficos e tabelas. Foram registrados 174 casos de acidentes. Os 

acidentes mais expressivos foram ocasionados por serpentes (51,72%), seguidos por escorpiões (30,47%), 

abelhas (14,37%) e aranhas (44%). Os indivíduos do sexo feminino foram os mais afetados com (60,35%) dos 

casos. A maioria das vítimas (61,49%) eram agricultores, com faixa etária entre 28 e 37 anos (25,86%). 

Pesquisas com foco epidemiológico são de fundamental importância para fundamentar atividades de orientação, 

tratamento e prevenção desse problema de saúde pública.  

 

PALAVRAS-CHAVE: peçonha, saúde, epidemiologia. 

 

Epidemiological aspects of accidents caused by venomous animals in the 

town of Santana do Ipanema / AL 

 

ABSTRACT:  Snakes, scorpions, bees and spiders are the main venomous animals responsible for accidents 

that are a serious public health problem. One of the methods of updating the knowledge about the distribution of 

these animals is through the notification of accidents involving venomous animals. In addition, knowledge of the 

epidemiological aspects of these accidents can guide the population to combat this type of health problem. Thus, 

this work had the objective of knowing the epidemiological aspects of the accidents caused by venomous 

animals in the Alagoan backlands, in the municipality of Santana do Ipanema - AL. The research was carried out 

in the municipality of Santana do Ipanema-AL in the period of 2016 and 2017 through an interview with 

application of semi-structured questionnaire. The analysis and interpretation of the data occurred through the 

investigative and descriptive methodology. The results were recorded and worked on Excel 2010 worksheets for 

the production of charts and tables. There were 174 cases of accidents. The most significant accidents were 

caused by snakes (51.72%), followed by scorpions (30.47%), bees (14.37%) and spiders (44%). The female 

subjects were the most affected (60.35%) of the cases. The majority of the victims (61.49%) were farmers, 

ranging in age from 28 to 37 years (25.86%). Researches with an epidemiological focus are of fundamental 

importance to support orientation, treatment and prevention activities of this public health problem. 
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INTRODUÇÃO  
 
Os acidentes motivados por animais peçonhentos constituem-se num grave problema de saúde pública, 

principalmente em países tropicais, como é o caso do Brasil, devido à frequência com que sucedem, pelo elevado 

número de óbitos que provocam e por refletirem num problema econômico, médico e social. Inclusive esses 

acidentes estão inseridos na lista de Doenças Tropicais Negligenciadas da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). No Brasil ocorrem cerca de 100 mil acidentes por animais peçonhentos por ano e dentre os principais 

agentes responsáveis por esses estão às serpentes, escorpiões, aranhas e abelhas (SANTANA; SUCHARA, 2015; 

LOPES et al, 2017). Esses acidentes podem resultar em variados sintomas dependendo do tipo de animal 

envolvido no acidente. Esses sintomas vão desde dores locais, doenças graves até falecimento da vítima em 

poucas horas, caso a vítima não seja socorrida a tempo, haja vista que o quadro clínico depende da quantidade de 

peçonha inoculada e do local da picada (CREMONEZ, 2011). 

 No Brasil, por meios dos sistemas de notificação é possível encontrar algumas informações sobre os 

acidentes provocados por esses animais como é o caso do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN/MS) e Sistema de Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX/FIOCRUZ/MS). 

Entretanto, ainda que existam estes sistemas, os dados epidemiológicos disponíveis não retratam toda a extensão 

do problema, possivelmente em consequência das subnotificações dos casos, considerando-se, dentre os motivos, 

a dificuldade do acesso aos serviços de saúde de alguns municípios brasileiros que tem como consequência além 

do não registro dos casos, o risco que as vítimas correm ao não receberem atendimento médico (LEMOS et al., 

2009).  

De acordo com Barata (2013) um estudo epidemiológico pode subsidiar uma contribuição no período de 

identificação dos problemas socialmente relevantes por meio da análise e investigação da distribuição dos 

problemas de saúde e de seus determinantes nos diversos grupos sociais. Mediante a isso, viabiliza informações 

técnicas para fundamentar decisões políticas, sejam essas no âmbito dos movimentos sociais ou no âmbito 

governamental.  No procedimento de avaliação de uma região alvo de estudo os conhecimentos epidemiológicos 

podem ser fundamentais, principalmente, na análise dos impactos previstos e alcançados para tal região. 

Complementar a isso Barbosa (2015) denota que estudos de caráter epidemiológico com a abordagem centrada 

no padrão de incidência dos acidentes por animais peçonhentos e suas características epidemiológicas podem 

contribuir na compreensão do dinamismo desses acidentes assim como significativas ações de vigilância em 

saúde. 

Um dos métodos de atualizar o conhecimento acerca da disposição dos referidos animais numa região é 

através da notificação dos acidentes envolvendo animais peçonhentos. Essas notificações são significativas em 

virtude das informações que auxiliam o desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica. Diante disso, o 

conhecimento do perfil epidemiológico desses acidentes orienta o desenvolvimento de programas e políticas 

públicas destinadas, tanto ao combate desse tipo de agravo, quanto à garantia de atendimento adequado às 

vítimas (SILVEIRA; MACHADO, 2017). Dentre os registros dos últimos anos, o estado de Alagoas é um dos 

estados que apresentou um aumento significativo no número de acidentes envolvendo animais peçonhentos, 

sendo o destaque para acidentes envolvendo escorpiões (BARBOSA, 2014). 

Estudos epidemiológicos envolvendo acidentes por animais peçonhentos na região avaliada são escassos 

e a realização de pesquisas sob essa óptica é fundamental para uma caracterização de informações regionais 

atualizadas. Os acidentes envolvendo animais peçonhentos envolvem vários aspectos passíveis de análise, são 

eles os aspectos socioeconômico, epidemiológico e ecológico.  Assim, diante do exposto, o presente estudo 

objetivou conhecer os aspectos epidemiológicos dos acidentes causados por animais peçonhentos no sertão 

alagoano, no município de Santana do Ipanema - AL.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 
A pesquisa foi desenvolvida durante o período de agosto de 2016 a julho de 2017 na região do município 

de Santana do Ipanema que está localizado no sertão alagoano e caracterizado pelo bioma caatinga. Ele é 

considerado como um dos principais municípios do sertão de Alagoas e apresenta uma extensão territorial de 

437,875 km² e estima-se uma população de 48.232 habitantes (IBGE, 2017).   

Esta pesquisa teve caráter quantitativo e para a realização da coleta de dados foi necessário o 

deslocamento para o referido município com o propósito de fazer um levantamento com as informações 

desejadas. Para tal realizou-se entrevistas a partir da aplicação de um questionário semiestruturado aos 

entrevistados. Estes foram escolhidos mediante a idade igual ou superior a 18 anos, sendo moradores da região 
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que tivessem informações acerca de casos de acidentes com animais peçonhentos, utilizando a metodologia de 

bola de neve. Segundo Vinuto (2014), bola de neve é uma amostra não probabilística na qual, cadeias de 

referência são utilizadas para seleção intencional dos participantes com o perfil necessário para pesquisa. 

 A participação dos entrevistados foi condicionada a assinatura de um termo de livre consentimento e as 

informações obtidas foram mantidas em sigilo. As perguntas efetuadas centraram-se nas informações para traçar 

um perfil epidemiológico como o sexo, faixa etária, escolaridade e profissão. 

 Além disso, foi questionado sobre o agente tóxico responsável pelos acidentes para isso as informações 

extraídas foram com relação à parte do corpo atacada, o local do acidente e sobre a aparência do animal. Vale 

ressaltar que algumas peculiaridades sobre os acidentes foram levantadas as providências tomadas após o 

acidente, se houve atendimento médico, além do questionamento se fez uso de alguma alternativa preventiva 

para esses tipos acidentes.  

A análise e interpretação dos dados ocorreram através da metodologia investigativa e descritiva. Os dados 

obtidos foram analisados salientando as médias percentuais dos casos registrados. Os resultados foram 

registrados no programa Dbase III e transformadas para o programa Access 97, para serem trabalhadas em 

planilhas do Excel 2010, para produção de gráficos e tabelas. Além disso, foram consultados trabalhos 

científicos que tratam dos acidentes com animais peçonhentos, principalmente os que se referem à epidemiologia 

dos mesmos, para correlacionar com as informações obtidas nessa investigação. A pesquisa foi aprovada pelo 

comitê de ética da Universidade Federal de Alagoas – UFAL (CAAE Nº 68561517.4.0000.5013) e desenvolvido 

de acordo com os preceitos da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No município de Santana do Ipanema-AL, foram registrados 174 casos de acidentes ocasionados por 

animais peçonhentos. Os acidentes mais expressivos foram com causados por serpentes (51,72%), seguido por 

escorpiões (30,47%), abelhas (14,37%) e aranhas (3,44%). Esses dados corroboram com o perfil dos tipos de 

acidentes que frequentemente ocorrem no Brasil, que se caracteriza por ocorrências de acidentes com escorpiões, 

serpentes, abelhas e aranhas. No entanto, de acordo com dados do SINITOX (2014), a maior ocorrência de 

acidentes no país são causados por escorpiões. 

Quanto ao tipo de agente tóxico causadores de acidentes (abelha, aranha, escorpião, serpente), observou-

se que todos esses os agentes atingiram em sua maioria indivíduos do sexo feminino, exceto no caso das aranhas 

que tanto indivíduos do sexo masculino quanto feminino apresentaram a mesma quantidade de casos, para o sexo 

masculino e feminino, como demonstra a tabela 1. 

 

Tabela 1: Distribuição cada agente tóxico por sexo das vítimas de acidentes por animais peçonhentos no 

município de Santana do Ipanema-AL.  

 

AGENTE PEÇONHENTO 

SEXO  

MASCULINO FEMININO TOTAL 

N % N % N % 

ABELHA 4 2,30 21 12,07 25 14,37 

ARANHA 3 1,72 3 1,72 6 3,44 

ESCORPIÃO 22 12,65 31 17,82 53 30,47 

SERPENTE 40 22,98 50 28,74 90 51,72 

TOTAL 69 39,65 105 60,35 174 100 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Apesar de se observar neste estudo a maior ocorrência desses acidentes com vítimas do sexo feminino, 

quando analisados os dados do SINAN (2014) para número de casos de acidentes por animais peçonhentos por 

sexo é possível constatar que para os acidentes com serpentes, o sexo masculino é o mais acometido assim como 

nos acidentes por abelhas. Entretanto, nesta pesquisa, com relação aos acidentes por escorpiões e aranhas, não se 

constata diferenças na relação desses agravos quanto a categoria sexo. 

Pesquisa desenvolvida por Silva, Bernade e Abreu (2015) observaram que nos casos de envenenamento 

por animais peçonhentos verificam-se um aumento progressivo desde o primeiro ano de idade até a faixa etária 

de 20 a 39 anos, e posteriormente a esta, constatou que ocorre um decréscimo dos casos.  

Ladeira e Machado (2017) destacam em sua pesquisa que a sazonalidade dos agravos está associada aos 

meses mais quentes, principalmente envolvendo escorpiões. Os demais envenenamentos apresentam 

sazonalidades distintas. Diante disso, observam-se semelhanças entre os estudos desses autores com a presente 
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pesquisa no que se refere aos aspectos gerais desses acidentes, às circunstâncias da ocorrência destes, como 

também ao perfil dos indivíduos acometidos por esses acidentes.  

Ao analisar a epidemiologia dos casos avaliados no município de Santana do Ipanema-AL, observou-se 

que 39,65% ocorreram em indivíduos do sexo masculino e 60,35% em indivíduos do sexo feminino no município 

de Santana do Ipanema. A maior parte das vítimas apresentou idade economicamente ativa, sendo 25,86 % com a 

faixa etária entre 28 e 37 anos e apenas 2,30 com menos de 18 anos. Em relação à escolaridade têm-se como 

percentuais mais evidentes que 38,50% eram analfabetos, 14,36% eram alfabetizados e 12,07% possuíam ensino 

médio completo. 

 No tocante à ocupação das vítimas foi constatado que 61,49% dos acidentes acometeram agricultores, 

tanto homens quanto mulheres que desempenhavam alguma atividade agrícola, apenas 9,77% das vítimas tinham 

como ocupação dona de casa e 28,74% não informaram ou possuíam outra ocupação. No que concerne ao local 

do acidente, 51,73% aconteceram no trabalho, justamente enquanto desempenhavam atividades no campo, no 

ambiente agrícola (rural), 33,90% nas residências das vítimas e 7,47% durante passeio no campo. Esses dados são 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Características epidemiológicas das vítimas dos acidentes por animais peçonhentos no município de 

Santana do Ipanema-AL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores,2018. 

 

Em relação aos acidentes provocados por animais peçonhentos Santana e Suchara (2015) realizaram uma 

análise do perfil das vítimas destes acidentes no ambiente rural e ressaltaram que as vítimas condisseram a 

indivíduos com faixa etária da população economicamente ativa e do sexo masculino. Esses acidentes são 

VARIÁVEIS N % 

 

SEXO 

Feminino 105 60,35 

Masculino 69 39,65 

Total 174 100 

FAIXA ETÁRIA 

<18 4 2,30 

18 a 27 26 14,91 

28 a 37 45 25,85 

38 a 47 28 16,40 

48 a 57 25 14,33 

58 a 67 30 17,13 

68 a 77 15 8,52 

78 e + 1 0,56 

Total 174 100 

 

 

 

ESCOLARIDADE 

 

 

 

 

Analfabeto 67 38,50 

Alfabetizado 25 14,36 

Fund. Incomp. 36 20,7 

Fund. Comp. 11 6,32 

Ens. Méd. Incomp. 6 3,45 

Ens. Méd. Comp. 21 12,07 

Ens. Sup. Incomp. 2 1,15 

Ens. Sup. Comp. - - 

Não se aplica 6 3,45 

Total 174 100 

 

OCUPAÇÃO 

Agricultor 107 61,49 

Dona de Casa 17 9,77 

Não informou 25 14,37 

Outros 25 14,37 

Total 174 100 

 

 

LOCAL DO 

ACIDENTE 

 

Residência 59 33,90 

Trabalho 90 51,73 

Passeio 13 7,47 

Outros 10 5,75 

Não Informou 2 1,15 

Total 174 100 
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bastante comuns em comunidades rurais, acometendo principalmente trabalhadores rurais e crianças. Além 

disso, sugere que os acidentados apresentam esse perfil por ser o retrato dos trabalhadores de áreas rurais cuja 

finalidade é a atividade agrícola e devido a essas atividades ficam mais expostos e propensos a entrarem em 

contato com animais peçonhentos.  O manuseio de entulho, ferramentas, galhos e folhas, são algumas dessas 

atividades já que servem de locais, que muitas vezes são abrigo para esses animais. Assim, o baixo nível de 

mecanização agrícola de certa forma favorece, caso não aja equipamento de proteção, a ocorrência desses 

acidentes nessas localidades (SILVEIRA E MACHADO, 2017).   

É de fundamental importância que a vítima procure atendimento médico especializado em casos de 

acidente por animal peçonhento, para neutralizar as toxinas inoculadas durante o acidente (MESCHIAL, et al, 

2013). Entretanto, no presente estudo foi observado que a maioria dos indivíduos envolvidos nesses acidentes 

não buscou atendimento médico. Os atendimentos aos acidentados ocorreram em apenas 5,75%. Embora a 

população tenha conhecimento que este tipo de acidente é grave e precisa de atendimento de urgência, a crença 

popular nas plantas medicinais, a ausência de recursos financeiros para deslocamento entre outros fatores fazem 

com que a população se automedique.  

Quanto ao percentual de uso de plantas medicinais como alternativa fitoterápica, no município estudado 

foi de 68,39% dos casos. Segundo Cremonez (2011), fazer uso de extrato de plantas é uma prática antiga, 

adotada por algumas comunidades afastadas das regiões urbanas, que necessitam de um atendimento rápido. Isso 

devido a alguns compostos das plantas que podem auxiliar de forma direta ou indireta no tratamento desses 

acidentes. As regiões anatômicas frequentemente mais afetadas foram os membros inferiores, pés (31,03%) e 

pernas (20,11%).  

Em relação ao uso de equipamento de proteção, verificou-se que nenhum dos acidentados utiliza, o 

desuso foi justificado pelo incômodo do equipamento durante as atividades no campo. Embora essa conduta seja 

comum entre a população rural, percebeu-se que um dos fatores que contribui para o desuso de equipamentos de 

proteção individual está relacionado as condições ambientais do sertão alagoano, motivo este, que é frequente 

apenas o uso de sandália de dedo e pés descalço no dia-a-dia e principalmente, durante as atividades relacionadas 

a agricultura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Diante do presente estudo, pode-se inferir que essa pesquisa tratou-se de uma investigação de relevante 

importância, já que exibe através de seus dados a real situação da população investigada frente aos riscos que os 

acidentes por animais peçonhentos podem provocar à sua saúde. Além disso, informações epidemiológicas 

atualizadas acerca desses acidentes são fundamentais para o desenvolvimento de ações de vigilância 

epidemiológica e que estas, aliadas às políticas específicas, podem fundamentar ações de orientação, tratamento 

e prevenção deste grave problema de saúde pública. 

Com a realização desta pesquisa foi possível apresentar algumas características epidemiológicas dos 

acidentes com animais peçonhentos no município alagoano de Santana do Ipanema. Foi evidenciado que os 

casos de acidentes por animais peçonhentos nestes municípios seguiram o perfil nacional com maior incidência 

de acidentes com serpentes, seguido por escorpiões, aranhas e abelhas. 

A prática da agricultura familiar, devido à baixa mecanização, foram características marcantes e quando 

relacionadas ao não uso de equipamentos, como botas e luvas, para proteção individual, elevam as chances da 

ocorrência dos acidentes por animais peçonhentos.   Dessa forma, se torna essencial atenção e precaução, além 

do uso de equipamentos na realização destas atividades.  Ademais, a prática de utilizar plantas medicinais com 

finalidade curativa é muito antiga, porém, o uso de plantas, sem o conhecimento científico de suas propriedades 

fitoterápicas e/ou tóxicas, é preocupante, principalmente, considerando que os acidentes causados por animais 

peçonhentos, precisam de atendimento emergencial, por mais superficial que tenha sido a ocorrência. Neste 

sentido, espera-se que haja uma maior mobilização dos órgãos de saúde, no sentido de informar a população 

sobre as causas e consequências deste tipo de enfermidade e orientá-los quanto as medidas preventivas que 

podem ser adotadas para minimizar a estatística de nosso país.    
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RESUMO: Os acidentes causados por escorpiões representam um grave problema de saúde pública no Brasil. 

Alagoas se encontra em 4º lugar no ranking em acidentes com escorpiões, ficando atrás apenas de Pernambuco, 

Bahia e Minas Gerais. O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo epidemiológico dos acidentes 

com escorpiões, no período de 2015 a 2016, no bairro Primavera, localizado no município de Arapiraca/AL. Para 

a coleta de dados foram analisadas as fichas de notificação disponibilizadas no núcleo de Epidemiologia da 

Unidade de Emergência Daniel Houly. No período de estudo foram notificados 212 casos de acidente com 

escorpiões no bairro primavera, com uma média de 106 acidentes por ano. Observa-se que em todos os meses 

moradores do bairro primavera procura por atendimento e no mês de fevereiro de 2016 teve aumento 

significativo de acidentes, em fevereiro de 2015 teve apenas 4 casos e no ano seguinte aumenta para 12 casos. Os 

dados revelam que os acidentes ocorrem com mais frequência com o sexo feminino, 2015 apresentou 59% e em 

2016, 69%. Percebeu-se que os acidentes ocorreram com mais frequência em indivíduos com idades entre 20 a 

59 anos, sendo que a faixa etária de 20 a 29 anos foi a que apresentou a maior taxa de crescimento anual nas 

notificações de acidentes. Decorrente a elevada incidência de aparecimento e acidentes no bairro primavera, 

justifica a necessidade de implantação de políticas públicas de saúde preventiva a este agravo  para diminuir 

assim, a frequência desses animais peçonhentos.  
  

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, ocorrência, agravo. 

 

Epidemiological aspects of accidents with scorpions, in the Primavera 

neighborhood, in the municipality of Arapiraca, Alagoas. 

 
ABSTRACT: Accidents caused by scorpions represent a serious public health problem in Brazil. Alagoas is 

in 4th place in the ranking in accidents with scorpions, being behind only of Pernambuco, Bahia and Minas 

Gerais. The objective of this study is to conduct an epidemiological study of the accidents with scorpions, in the 

period between 2015 and 2016, in the Primavera neighborhood, located in the city of Arapiraca / AL. For the 

collection of data, the notification sheets available in the Epidemiology nucleus of the Daniel Houly Emergency 

Unit were analyzed. During the study period, 212 cases of scorpions were reported in the spring district, with an 

average of 106 accidents per year. It is observed that in all months residents of the spring district seek care and in 

February 2016 had a significant increase in accidents, in February 2015 had only 4 cases and in the following 

year increases to 12 cases. Data show that accidents occur more frequently with females, 2015 presented 59% 

and in 2016, 69%. It was observed that accidents occurred more frequently in individuals aged between 20 and 

59 years, and the age group 20 to 29 years old presented the highest annual growth rate in accident reports. Due 

to the high incidence of onset and accidents in the spring district, it justifies the need to implement preventive 

health public policies to reduce this frequency of these venomous animals. 

 

KEYWORD: Epidemiology, occurrence, grievance. 
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INTRODUÇÃO  

 
O Ministério da Saúde descreve que os acidentes por animais peçonhentos têm esta classificação por 

possuírem habilidades de produzir substâncias químicas poderosas, com potente dispositivo de inoculação, sendo 

capazes de gerar diferentes tipos de reações orgânicas nos animais ou pessoas atingidas (BRASIL, 2001). Dentre 

os animais classificados como peçonhentos, os escorpiões assumem grande importância não só pela sua 

incidência, mas também pela sua potencialidade em induzir quadros clínicos graves muitas vezes fatais, 

principalmente em crianças (CUPO et al. 1994) 

Os escorpiões são artrópodes quelicerados (Chelicerata) pertencente à classe Arachnida, ordem 

Scorpiones, com mais de 400 milhões de anos de evolução (MA et al., 2012). Cerca de 1.500 espécies diferentes 

de escorpiões já foram descritas, sendo atualmente distribuídas em 18 famílias. Aproximadamente 30 destas são 

pertencentes a família Buthidae, conhecidos por serem potencialmente perigosos para o homem, sendo o gênero 

Tityus, Leiurus, Andractonus e Centruroides os principais representantes desta família (CHIPPAUX; 

GOYFFON, 2008).  

O gênero Tityus é o maior deles, com aproximadamente 170 espécies conhecidas (BORGES et al., 

2010) e os principais causadores de envenenamento humano grave no Brasil, são principalmente os escorpiões, 

Tityus stigmurus, Tityus serrulatus e Tityus bahiensis. O T. stigmurus é o principal agente causador de 

escorpionismo na região Nordeste do Brasil, também conhecido como escorpião amarelo, pertencente à família 

Buthidae. Essa espécie está presente principalmente em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte 

(“Ministério da Saúde”, 2009). 

 Estes animais são comuns nas áreas tropicais e subtropicais, existindo tanto espécies de regiões 

desérticas quanto de florestas tropicais úmidas, ou seja, apresentam ampla distribuição geográfica, habitando 

praticamente todos os continentes, exceto a Antártica. Possui alta adaptação em ambientes urbanos devido à 

disponibilidade de alimento, ausência de predadores naturais e locais para habitar, sendo encontrados 

principalmente em frestas, pedras, entulhos e esgoto (LOURENÇO, 2004; SILVA et al., 2005; PINTO, 2009; 

LIMA, 2014).  

São animais carnívoros, alimentando-se principalmente de pequenos artrópodes como baratas, traças, 

cupins e aranhas, podendo sobreviver longos períodos de privação hídrica e alimentar, o que torna seu combate 

muito difícil (SILVA et al., 2005; ALMEIDA, 2011). 

Em Alagoas, T. stigmurus, popularmente conhecido como escorpião amarelo, é a única espécie 

causadora de acidentes graves. No período de 1995 a 2004, 11.663 casos de acidentes com animais peçonhentos 

(86,6% do total) em que houve a identificação do agente causador foram provocados por escorpiões e alguns 

envolveram letalidade. Ele é caracterizado, como o nome indica, pela sua coloração amarelada e por uma faixa 

longitudinal de manchas escuras no dorso do mesossoma. Durante os meses quentes (dezembro, janeiro e 

fevereiro) ocorre um notável crescimento na população dessa espécie, tendo como consequência um aumento do 

número de acidentes neste período do ano (SILVA et al., 2005). 

Os acidentes escorpiônicos estão associados ao crescimento desordenado dos centros urbanos, à 

inadequação de infraestrutura e ao desequilíbrio ambiental, que permitem a presença desses animais em regiões 

habitacionais. Os casos de escorpionismo são mais comuns em áreas quentes e com elevadosíndices 

pluviométricos. Esses acidentes podem variar amplamente quanto à gravidade, e geralmente causam dor local 

intensa, podendo estar associados edema e eritema locais. Em crianças é mais comum sobrevir vômitos, 

distúrbios neurológicos, cardiovasculares, respiratórios e até a  morte (MESQUITA et al. 2015). 

Os estudos epidemiológicos dos acidentes com escorpiões visam aprimorar o conhecimento dos 

profissionais para que sejam intensificadas as ações educativas e de prevenção. Além de favorecer a qualidade da 

assistência e dos cuidados prestados, minimizando as consequências ocasionadas pelos acidentes com escorpiões. 

Diante da importância deste tema, da constante preocupação dos serviços de saúde no Brasil e de acordo com os 

dados expostos, o objetivo desse trabalho é realizar um estudo epidemiológico dos acidentes com escorpiões, no 

período de 2015 a 2016, no bairro Primavera, no município de Arapiraca/AL.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

O município de Arapiraca pertencente à Mesorregião do Agreste Alagoano, localiza-se a oeste da 

capital do Estado, distando desta cerca de 128 km. Possui uma população de 232.671 habitantes, sendo assim o 

segundo mais populoso do Estado de Alagoas e o primeiro de sua microrregião. Sua área é de 367,5 km², sendo 

que 8,6874 km² estão em perímetro urbano (IBGE, 2016). Arapiraca possui 41 bairros na zona urbana, dentre 

eles o bairro Primavera, o terceiro mais populoso, com 11.939 hab., com 3.577 domicílios particulares 

permanentes, com uma média de 3,6 moradores por domicílios (IBGE, 2010).  
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 Foram analisados os casos de acidentes por escorpiões ocorridos no Bairro Primavera 

município de Arapiraca, no periódo entre 2015 a 2016. Os dados foram obtidos no núcleo de Epidemiologia da 

Unidade de Emergência Daniel Houly (UE), das fichas de investigação do sistema de informação de agravos de 

notificação de acidentes por animais peçonhentos (SINAN), na qual foram diagnosticadas e atendidas. Projeto 

também apresentado ao responsável pelo controle de animais sinantrópicos, no Centro de Controle de Zoonose, 

uma vez que esse setor recebe frequentemente as denúncias referentes à presença desses animais nos domicílios, 

possuindo também o conhecimento sobre a espécie de escorpião mais encontrada no município e visitas ao 

bairro de estudo. 

 Neste trabalho foram coletados diversas variáveis: mês da notificação, faixa etária, sexo, classificação, 

evolução e tratamento. 

Os dados obtidos foram contabilizados e representados na forma de tabela e gráficos feito no Microsoft 

Office Excel 365. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Foram registrados 212 casos de acidentes com escorpiões entre os anos de 2015 a 2016, com 102 e 110 

casos de acidente respectivamente, conforme as fichas apresentadas na Unidade de Emergência Daniel Houly 

(UE), com uma média de 106 acidentes por ano. No gráfico 1, observa-se que em todos os meses os moradores 

procuraram por atendimento. No mês de fevereiro de 2016 apresentou aumento significativo de acidentes, em 

fevereiro de 2015 tiveram apenas 4 caso e no ano seguinte aumenta para 12 casos. Segundo Silva et al., (2005) o 

problema pode ser decorrente aos meses quentes, neste período ocorre um notável crescimento na população 

desses animais, como consequência o número de acidentes aumenta.  

 

Gráfico 1 – Número de acidentes com escorpiões no bairro Primavera no período de 2015 a 2016. 

 
Fonte: Unidade de Emergência Daniel Houly. 

 

 Quanto às notificações categorizadas por faixas etárias, verifica-se que os acidentes ocorreram 

com mais frequência em indivíduos com idades entre 20 e 59 anos, no entanto a faixa etária de 20 a 29 anos foi a 

que apresentou a maior taxa de crescimento anual nas notificações de acidentes escorpiônicos (Gráfico 2). 

Supõe-se que essa faixa etária foi a mais acometida por estar diariamente exercendo atividades laborais e 

domésticas. Assim, podendo estar sujeitos ao contato com o escorpião. Esses dados expostos estão de acordo 

com os encontrados em  Mesquita et al. (2015).  
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Gráfico 2 – Faixa etária dos acidentes com escorpiões.  
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Fonte: Unidade de Emergência Daniel Houly. 

 
Os gráficos 3 e 4 expõem ocorrência maior entre mulheres em ambos os anos: em 2015 o sexo 

feminino representou 59% e em 2016, 69%. Apesar das notificações do sexo masculino terem caído – de 42 

para 34 – o mesmo não se repetiu no que concerne ao sexo feminino, apresentando um aumento de 60 para 76 

notificações.  

 

 

Gráfico 3 e 4 - Ocorrência por sexo em 2015 e 2016, respectivamente. 

   

Fonte: Unidade de Emergência Daniel Houly 

 
A maior taxa de crescimento de acidentes entre as mulheres pode estar relacionada às diferenças 

ocupacionais e comportamentais no ambiente domiciliar, a exemplo da execução de atividades domésticas de 

maior risco, como a limpeza de locais que normalmente servem de abrigo para escorpiões (MESQUITA et al., 

2015). 

Quanto à classificação dos casos de 2015 e 2016, foram classificados como leve, 99% dos acidentes e 

1% considerado acidente moderado. Diante disso, a soroterapia foi indicada em apenas um caso, em 2016. 

Verifica-se que a indicação de soroterapia está relacionada com a classificação dos casos, principalmente nos 

casos moderados e graves.  

Cabe ressaltar que estudos têm demostrado a necessidade de cautela na administração do soro evido à 

existência de reações de hipersensibilidade, considerandose raras quando resguardadas apenas as indicações 

confirmadas nos casos moderados e graves (NODARI; LEITE; NASCIMENTO, 2006). No período estudado, 

100% dos casos dos acidentes evoluíram para a cura. 

Em visitas ao bairro primavera, observou-se que próximo a linha ferroviária havia um grande acúmulo 

de lixo e entulhos, como mostra nas imagens 1 e 2. Além disso, no bairro encontra-se muitas casas 

abandonadas, sendo um ambiente perfeito para a proliferação desses animais. 
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Imagem 1 e 2, respectivamente. Mostra o acumulo desordenado de lixo do bairro. 

 
Bairro Primavera.                                                                                 Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

Os escorpiões adaptaram-se às zonas urbanas, abrigando-se em locais com presença de lixo, pilhas de 

tijolos, telhas e alimentando-se de insetos em geral. O crescimento não planejado da população urbana traz 

consigo problemas de infraestrutura,falta de saneamento básico e condições precárias de moradia, sendo esses 

os principais fatores que favorecem a adaptação e sobrevivênciadesses animais nomeio domiciliar 

(MESQUITA et al., 2015). 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 Decorrente a elevada incidência de aparecimento e acidentes por escorpiões no Bairro Primavera, 

mostra a necessidade de implantação de políticas públicas de saúde preventiva a este agravo e intensificar as 

ações educativas em saúde ambiental, diminuindo assim, a frequência desses animais peçonhentos.  

Organizar a conclusão. 
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RESUMO: A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose que afeta animais silvestres, domésticos e o homem, 

tornando-se uma antropozoonose. O objetivo deste estudo foi relatar as atividades educativas com foco em LV 

realizada na atenção básica de Lagoa da Canoa, Alagoas. Trata-se de um relato de experiência vivenciada 

durante uma atividade de dispersão do Curso de Qualificação dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) do 

respectivo município, voltada aos usuários e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de uma Estratégia de Saúde 

da Família (ESF). As atividades ocorreram em setembro e outubro de 2018. A sala de espera reuniu usuários de 

diversas faixas etárias, aos quais foram apresentados e discutidos os aspectos epidemiológicos, agente etiológico, 

vetores, reservatórios, formas de transmissão, diagnóstico, sinais e sintomas da doença em animais e humanos, 

bem como as principais formas de prevenção e controle. O momento possibilitou compartilhar experiências, 

sanar dúvidas, informar e esclarecer sobre a LV. A atividade com os ACS foi realizada por meio de roda de 

conversa, onde o grupo de ACE discutiu a temática conforme conhecimentos prévios e vivência profissional. 

Esta atividade contribuiu para um olhar diferenciado dos ACE em relação ao seu papel na prevenção e controle 

de doenças, colaborou no fortalecimento da promoção à saúde e na conscientização dos usuários quanto à 

responsabilidade individual e coletiva na prevenção de doenças emergentes e reemergentes. Além disso, 

viabilizou a integração entre ACS e ACE, mostrando a relevância de compartilhar saberes que irão refletir na 

assistência prestada à população. 

 

PALAVRAS CHAVE: Doenças Negligenciadas, Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças. 

 

Educational activities about Visceral Leishmaniasis: promoting health in 

the Primary Care of Lagoa da Canoa, Alagoas 
 

ABSTRACT: Visceral Leishmaniasis (VL) is a zoonosis that affects wild, domestic animals and man, 

becoming an anthropozoonosis. The goal of this study was to report the educational activities with a focus on LV 

performed in the basic care of Lagoa da Canoa, Alagoas. This is an experience report during an activity of 

dispersion of the Qualification Course of the Agents to Combat Endemics (ACE) of the respective municipality, 

aimed at users and Community Health Agents (CHA) of a Family Health Strategy (FHS). Activities happened in 

September and October 2018. The waiting room brought together users of different age groups, who were 

presented and discussed the epidemiological aspects, etiological agent, vectors, reservoirs, transmission forms, 

diagnosis, signs and symptoms of the disease in animals and humans, as well as the main forms of prevention 

and control. The moment made it possible to share experiences, resolve questions, inform and clarify about LV. 

The CHA activity was carried out by means of a group conversation, where the ACE group discussed the theme 

according to previous knowledge and professional experience. This activity contributed a new view for ACE in 

relation to its role in disease prevention and control, collaborated in strengthening health promotion and in the 

awareness of users regarding individual and collective responsibility in the prevention of emerging and 

reemerging diseases. In addition, it facilitates the integration between CHA and ACE, showing the relevance in 

sharing knowledge that will reflect the assistance given to the population. 
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KEYWORD: Neglected Diseases, Health Promotion, Disease Prevention. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A leishmaniose visceral é uma zoonose que afeta animais silvestres, domésticos e o homem, tornando-se 

uma antropozoonose. Caracteriza-se como uma doença emergente, apresentando importante incidência e 

letalidade, principalmente em indivíduos não tratados. Apesar de ser uma doença predominantemente rural, 

registros têm revelado a sua expansão para as zonas urbanas, tornando-se um grave problema de saúde pública 

(BRASIL, 2014; WHO, 2010). 

A doença é considerada endêmica em 98 países. Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

apontam a existência de 350 milhões de pessoas em situação de risco para LV, 12 milhões de pessoas infectadas 

e 2 milhões de casos novos anualmente no mundo. Na América Latina, o Brasil é o país com maior incidência da 

doença, com o predomínio de casos na região Nordeste (LEITE et al., 2018). 

Possui como agente etiológico os protozoários tripanosomatídeos do gênero Leishmania, parasita 

intracelular obrigatório. A transmissão ocorre através de vetores denominados de flebotomíneos, conhecidos 

como mosquito palha, tatuquiras, birigui, entre outros. No Brasil, a transmissão está associada às espécies 

Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi. Na área urbana, o cão é o principal reservatório do parasita (BRASIL, 

2014).  

A LV caracteriza-se clinicamente por ser generalizada, crônica, com febre irregular e de longa duração, 

hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, anemia com leucopenia, hipergamaglobulinemia, hipoalbuminemia, 

emagrecimento, edema e estado de debilidade progressivo, podendo levar ao óbito (ALVARENGA et al., 2010). 

O diagnóstico da doença é realizado mediante sinais clínicos, epidemiologia e testes parasitológicos, sorológicos 

ou moleculares. O tratamento é feito a partir de terapia e fármacos. No Brasil, os medicamentos utilizados são o 

Antimaniato N–Metil Glucamina, como droga de primeira escolha é a Anfotericina B e derivados como segunda 

opção (ALVARENGA et al., 2010; WHO, 2010). 

Em 2017, foi aprovado pelos países endêmicos o Plano de Ação de Leishmanioses nas Américas 2017-

2022 com o objetivo de reduzir a morbimortalidade pela doença através do fortalecimento do diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, prevenção, vigilância e controle (OPAS/OMS, 2018). Dentre as medidas preventivas e 

de controle, destacam-se o diagnóstico precoce e tratamento dos indivíduos, proteção individual, saneamento 

ambiental, controle da população canina errante, do vetor e atividades de promoção à saúde viabilizada pela 

educação em saúde que se configura como estratégia que integra o saber científico e popular, contribuindo para a 

autonomia nas decisões relacionadas à saúde, conscientização e melhorias nas condições de saúde da população 

(BRASIL, 2014). Dessa forma, o objetivo deste estudo foi relatar as atividades educativas com foco em LV 

realizada na atenção básica de Lagoa da Canoa, Alagoas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Trata-se de um relato de experiência vivenciada durante uma atividade de dispersão do Curso de 

Qualificação dos ACE do município de Lagoa da Canoa, Alagoas, ofertado pela Escola Técnica de Saúde 

Professora Valéria Hora (ETSAL).  

A ETSAL é uma unidade acadêmica da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

(UNCISAL) que promove educação profissionalizante nas diversas modalidades de ensino técnico 

multiprofissional.  

No primeiro momento, houve o planejamento da atividade, pesquisa e leitura de materiais disponíveis 

pelo Ministério da Saúde, com a confecção de cartaz pelos ACE, visando dinamizar e melhorar a comunicação. 

No segundo momento, foi realizada educação em saúde na sala de espera em uma ESF da atenção básica do 

referido município, localizada na zona urbana, onde foi abordada a temática LV também conhecida como 

calazar. A mesma foi desenvolvida pelos ACE, supervisionados pela instrutora do curso e com o apoio da 

enfermeira da ESF, em setembro de 2018. No terceiro momento, houve a discussão da temática pelos ACE e 

ACS da respectiva ESF, através de uma roda de conversa ocorrida em outubro de 2018. Decidiu-se abordar esta 

temática devido ao aumento de casos novos em humanos no estado de Alagoas em 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atividade educativa em sala de espera reuniu 20 usuários, de diversas faixas etárias, que buscavam os 

serviços ofertados pela ESF. Inicialmente, foi realizado o acolhimento e apresentação dos ACE aos usuários 

presentes. Com o material expositivo confeccionado, ACE, enfermeira da ESF e usuários teceram sobre LV. No 
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decorrer da atividade foi apresentado e discutido os aspectos epidemiológicos, agente etiológico, vetores, 

reservatórios, formas de transmissão, diagnóstico, sinais e sintomas da doença em animais e humanos, bem como 

as principais formas de prevenção e controle.  

A participação dos profissionais e usuários ocorreu de forma dinâmica, com respostas as dúvidas 

apresentadas e relatos de experiência pelos envolvidos. A atividade possibilitou a troca de conhecimentos e 

experiências, bem como permitiu informar e esclarecer sobre a doença, visando prevenir a introdução da mesma 

no município. 

Segundo Lobo e Cols. (2013), as práticas educativas são relevantes para a conscientização quanto às 

medidas de prevenção e controle de doenças, sendo necessária a continuidade dessas ações para a obtenção de 

resultados e participação ativa da comunidade na redução das condições de risco para a transmissão da LV.  

A atividade possibilitou identificar a necessidade de conhecimento dos usuários sobre a LV, visto que a 

maioria não conhecia a doença. Essa realidade também foi encontrada em diversos estudos disponíveis na 

literatura que apontam um baixo nível de conhecimento sobre aspectos epidemiológicos, controle e prevenção da 

LV ou calazar (CARMO, LUZ e BEVILACQUA, 2016; BRITO et al., 2015; LOBO et al., 2013).  

 

Figura 1 – Atividade educativa com foco em LV realizada na sala de espera em uma ESF de Lagoa da 

Canoa, Alagoas, 2018.  

 
        Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

A roda de conversa realizada em outubro de 2018 com os ACS surgiu como uma demanda dos mesmos 
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devido ao interesse em esclarecer algumas dúvidas sobre a doença e compreender a magnitude da mesma no 

atual cenário brasileiro. Assim, os 06 ACS atuantes na ESF participaram da roda de conversa, discutindo a 

temática com o grupo de ACE conforme conhecimentos prévios e vivência profissional. Todas as dúvidas dos 

ACS foram sanadas, mostrando a importância da integração entre os profissionais da ESF no fortalecimento da 

equipe, atualização de informações, planejamento e realização de atividades voltadas à população assistida. Brito 

e Cols. (2015) afirmam que a OMS reconhece a educação em saúde como forma de intervenção e recomenda 

aplicação permanente nos serviços de saúde.  

 

Figura 2 – Roda de Conversa com foco em LV realizada com os ACS de uma ESF de Lagoa da Canoa, 

Alagoas, 2018.  

 
         Fonte: Acervo dos autores, 2018. 

 

Enquanto ação de promoção à saúde, as práticas educativas contribuem efetivamente para a prevenção de 

doenças transmissíveis, sendo uma das estratégias que pode reverter o atual cenário brasileiro. Apesar disso, 

essas práticas necessitam de um olhar diferenciado, divulgação e incentivo por parte dos gestores e da população 

(ANVERSA, MONTANHOLI e SABINO, 2016; MENEZES et al., 2016).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta atividade de dispersão contribuiu para um olhar diferenciado dos ACE em relação ao seu papel, 

enquanto membro da equipe de ESF, na prevenção e controle de doenças. A atividade educativa realizada pelos 

ACE colaborou no vínculo profissional-usuário e na promoção da saúde, fortalecendo a conscientização e 
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sensibilização dos usuários em relação à temática e a importância de cada indivíduo na prevenção de doenças 

emergentes e reemergentes.  

Atividades como esta devem ser incentivas e realizadas de forma articulada com a equipe de ESF, Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), departamento de vigilância em saúde e escolas. A sala de espera constitui 

um espaço para a efetivação de intervenções que visam à detecção de riscos e disseminação de informações que 

proporcionam uma reflexão acerca da responsabilidade individual e coletiva em relação à saúde da população.  

A integração entre ACS e ACE mostrou a importância destes profissionais no âmbito da saúde, dando-

lhes a oportunidade de compreender a relevância de compartilhar saberes que irão refletir positivamente na 

assistência prestada à população.  
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RESUMO: A indústria alimentícia tem crescido cada vez mais, consequentemente gerando a necessidade de 

regulamentos para manter sua qualidade e segurança no quesito rotulagem. No entanto, as empresas não têm 

cumprido com o que está presente nas legislações. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

conformidade e a não conformidade de produtos lácteos comercializados no município de Batalha-AL. Para tal, 

foi elaborado um “check-list” com 60 perguntas baseadas na RDC nº 259 e RDC nº 360 da Anvisa. Foram 

analisados 16 rótulos de diferentes marcas, levando em consideração o que está estabelecido nas normas. O 

requeijão foi o produto que mais apresentou não conformidades (43%), seguido da bebida láctea achocolatada 

(25%), bebida láctea sabor morango (18%) e o iogurte (14%) de acordo com o estabelecido para rotulagem geral. 

Levando em consideração a RDC nº 360 que trata da rotulagem nutricional, o produto que apresentou maior 

inconformidade foi a bebida láctea sabor morango (37%), seguido da bebida láctea achocolatada (24%), 

requeijão (22%) e por fim o iogurte (16%) com o menor percentual de não conformidades. Indicando a 

necessidade de reforço no processo de fiscalização e de adequação dos diversos setores industriais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Embalagem, não conformidades, segurança alimentar. 

 

Evaluation of the labeling of different brands of dairy products marketed in 

the municipality of Batalha-AL 
 

ABSTRACT: The food industry has grown more and more, consequently generating the need to the quality 

and safety of the labeling issue. However, companies did not which is present in the legislations. The objective 

of this study was to assess compliance non-compliance with dairy products marketed in the municipality of 

Batalha-AL. For that, a checklist was prepared with 60 questions based on RDC nº 259 and RDC nº 360 from 

Anvisa. Were analyzed 16 labels of different labels, taking into account what is defined in the norms. The 

Creamy cheese was the product that presented the highest nonconformities (43%), followed by dairy beverage 

chocolate flavor (25%), dairy beverage strawberry flavor (18%) and the yogurt (14%) according to the general 

labeling. Taking into account a RDC n° 360, which deals with nutrition, the product that presented greater 

inconsistency was a drink with a strawberry flavor (37%), followed by dairy beverage with chocolate flavore 

(24%), curd cheese (22%) and finally yogurt (16%) with the lowest percentage of non-conformity. Indicating the 

need for reinforcement in the acquisition control processes. 

 

KEYWORD: Packaging, non-conformities, food safety.  

 

INTRODUÇÃO 
 

A rotulagem de alimentos no Brasil, começou a ser implantada em meados da década de 60, entrando em 

vigor no final da década de 90, após a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)11. Segundo 

CAVADA et al. (2012) a rotulagem é definida como toda descrição estampada na embalagem com o fim de 

fornecer informações regulamentadas por órgãos oficiais que irão contribuir para uma escolha mais adequada do 

consumidor, levando em conta a forma de preparo, suas condições de processamento e armazenamento e 

principalmente as suas características nutricionais21. 

Dentre as informações que são consideradas obrigatórias quando o assunto é rotulagem de produtos 

alimentícios, recebem destaques termos como a identificação de origem do produto, sua lista de ingrediente, seu 

mailto:annaakarollyna@gmail.com
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conteúdo líquido, além de outras informações que auxiliam o consumidor na escolha de produtos seguros, como 

a data de validade e lote9.  

O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, com uma produção anual estimada em 29 milhões 

de litros, correspondendo a 5% da produção mundial em 200917. Essa matéria prima, largamente utilizada na 

indústria de alimentos, possui uma composição variada e é rica em compostos como gordura, lactose, proteína, 

minerais, vitaminas do grupo B e vitaminas A e D19 Sendo assim, muito utilizado na formulação de diversos 

produtos, incluindo bebida láctea, iogurte, requeijão, entre outros. 

A legislação brasileira define bebida láctea como o produto resultante da mistura do leite e do soro do 

leite, sendo produzida com o resíduo do beneficiamento do queijo, fator esse que permite que o seu 

processamento seja considerado economicamente viável17. Dentre os diferentes tipos de bebidas lácteas 

comercializada, as com sabor chocolate estão entre as mais adquiridas. Esse tipo de bebida é agradável e 

extremamente consumida pelos brasileiros, tendo ocorrido, nos últimos anos, aumentos significativos na sua 

escala de produção, justificada principalmente pelo baixo custo gerado através da reutilização de subprodutos da 

indústria alimentícia na sua formulação, tornando esses produtos interessantes do ponto de vista além do 

sensorial22. 

Outro derivado lácteo que merece destaque é o iogurte que, nada mais é do que o resultado da coagulação 

do leite por meio da ação de microrganismos da classe dos lactobacilos (Streptococuccus thermophilus e 

Lactobacillus Bulgaricus), que são espécies de bactérias benignas e atuam transformando a lactose em ácido 

láctico, por meio de diversas reações bioquímicas6. A atuação desses microrganismos vai além da aplicabilidade 

no processo tecnológico, uma vez que, na forma do produto acabado irão contribuir para a saúde e qualidade de 

vida dos consumidores pois, auxiliam no cuidado e na estabilidade da flora intestinal, contribuem para os 

processos relacionados a digestão e na cura de diversos problemas intestinais4. 

O requeijão é um queijo fundido derivado do leite, produzido no Brasil. Ele apresenta uma certa 

similaridade com os queijos processados, contendo em média 60% da gordura. Além disso, é um produto rico 

em vitamina A, ferro, potássio e cálcio. Sendo esse último componente, de extrema importância na composição 

dos ossos e dentes, na coagulação do sangue, na regulação da pressão arterial além de contribuir na prevenção da 

hipertensão16. 

Nesse sentido e levando em consideração o grande consumo e a sua importância no comércio brasileiro e 

no sertão alagoano, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a rotulagem dos produtos lácteos (bebida 

láctea sabor morango e chocolate, requeijão e iogurte) comercializados no município de Batalha-AL quanto a 

presença de não conformidades nos requisitos estabelecidos pelos regulamentos técnicos para rotulagem geral e 

nutricional, permitindo assim traçar caminhos para uma melhoria contínua no processos de fiscalização e 

legalização sanitária.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Para cada categoria dos produtos utilizados nessa pesquisa (requeijão, bebida láctea sabor morango e 

sabor chocolate e iogurte) foram analisados os rótulos de 4 marcas diferentes, totalizando um estudo completo de 

16 rótulos adquiridos em supermercados e mercados do município de Batalha-Al.  

Foi desenvolvido um chek-list contendo 60 perguntas dividido em duas partes, baseados nos itens 

contidos nas normas RDC nº 259 (BRASIL, 2002) e RDC nº 360 (BRASIL, 2003). Como forma de garantir o 

sigilo das marcas utilizadas, elas foram codificadas da seguinte maneira: Requeijão (RA, RB, RC, RD), bebida 

láctea sabor morango (BLMA, BLMB, BLMC, BLMD), bebida láctea sabor chocolate (BLCA, BLCB, BLCC, 

BLCD), iogurte (IA, IB, IC, ID). O check-list foi aplicado “in loco”, nos mercados da cidade e os dados 

referentes a presença e ausência de não conformidades foram tratados com o auxílio do Microsoft Excel ®.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Avaliação geral das não conformidades segundo a RDC Nº 259/2002 – rotulagem geral 

 Dentre os produtos analisados e levando em consideração os parâmetros estabelecidos pela RDC nº 259, 

o requeijão foi o produto que obteve o maior percentual de não conformidades (43%), seguido da bebida láctea 

achocolatada (25%), bebida láctea sabor morango (18%) e o iogurte (14%), sendo esse último, o produto com o 

menor percentual de irregularidade. 

Segundo FERREIRA et al (2016) todos os itens com carácter obrigatório estabelecidos nas legislações de 

rotulagem são importantes, pois permitem que o consumidor possa conhecer as informações e saber os 

ingredientes que compõe o produto que está adquirindo. Um fator de grande importância e, que deve ser 

considerado como crítico, é o fato de que, de todos os rótulos analisados, somente em um deles não foi encontrado 
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nenhuma não conformidade, ou seja, 94% dos produtos analisados tinham ao menos uma informação que não 

atendia algum parâmetro estabelecido na norma de rotulagem geral. Nesse sentido, a ausência dessas 

informações pode levar os consumidores a cometerem equívocos no momento da escolha dos produtos. 

Apesar desse resultado, foi identificado que em todos os rótulos avaliados, requisitos de idioma do país de 

origem, lista de ingredientes, entre outros, estavam de acordo com o estabelecido na RDC nº 2591. 

Como pode ser observado na Tabela 1, na análise por produto, observou-se que os iogurtes IC e ID 

apresentaram um índice de 96% de conformidades. No entanto, nesses mesmos produtos ainda foram 

identificados erros relacionados a não informação sobre o peso líquido desses alimentos.  

 

Tabela 1 - Avaliação do percentual de Conformidades (C) e Não Conformidades (NC) por marca de produtos lácteos, 

referente a RDC 259/2002 (Rotulagem 

Geral).

%  NC 10% 45% 19% 15% 7% 14% 4% 4% 18% 14% 11% 7% 10% 0% 3% 17%

% C 90% 55% 81% 85% 93% 86% 96% 96% 82% 86% 89% 93% 90% 100% 97% 83%

B C C D

A
v
al

ia
çã

o Requeijão Iogurte Bebida Láctea Sabor Chocolate Bebida Láctea Sabor Morango

A B C D A D A BC D A B

 
 

Analisando os produtos com maior índice de não conformidade, o requeijão merece destaque, uma vez 

que uma das marcas analisadas (RB) apresentou um percentual de 45% de não conformidades. Foram 

observados erros relacionados a informações sobre lista de ingredientes, aditivos, origem do produto e, 

principalmente informações sobre as condições de armazenamento desse produto antes e após aberto. Todas essas 

informações são de extrema importância, principalmente tratando-se das condições de armazenamento de produtos 

alimentícios. Os produtos lácteos em questão devem seguir um padrão de armazenamento, onde devem ser mantidos em 

baixas temperaturas para evitar ou até mesmo inibir a atividade dos microrganismos7. 

No grupo da bebida láctea achocolatada, os principais itens não conformes foram as informações 

relacionadas ao armazenamento do produto, ao prazo de validade e informações sobre o conteúdo líquido. Nas 

bebidas lácteas sabor morango sobressaíram erros em informações sobre lote e o prazo de validade e, para os 

iogurtes a maior concentração dos erros foram relacionados ao conteúdo liquido e o lote. Resultados semelhantes 

foram encontrados por YAMASHITA E CARRIJO (2014) e AQUINO et al. (2017), onde foram avaliadas 

rotulagens de patês de diferentes marcas. 

 

Não conformidade (nc) por área referente a RDC 259 de 2002.  

 O prazo de validade dos produtos se destaca entre uma das informações mais importantes, para o qual o 

consumidor deve sempre estar atento pois, segundo a Portaria CVS 06/1999, é inapropriado o consumo de 

produtos fora do prazo de validade, além disso os alimentos, sendo beneficiados ou não, preservam-se em 

contínua atividade biológica, expressas por modificações de natureza química, física, microbiana ou enzimática, 

resultando na diminuição da qualidade e inviabilizando o consumo dos mesmo15. Na Figura 1, é possível 

observar que 17,9% das não conformidades foram encontradas na não informação, ou em erros na localização do 

prazo de validade dos produtos. Essa falha foi encontrada em pelo menos três categorias dos produtos analisados 

(requeijão e bebidas lácteos sabores chocolate e morango). 
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Figura 1 – Percentual de Não Conformidade por Área de produto Lácteos, referente a parâmetros estabelecidos 

pela RDC 259/2002 

 

Em um estudo realizado por SMITH (2010), foram encontradas irregularidades em produtos importados e 

nacionais, como ausência de informação sobre o número do lote, data de fabricação e prazo de validade. Já 

MELLO, ABREU & SPINELLI (2015), foram encontradas irregularidades em alimentos destinados ao público 

infantil, no tocante à peso líquido, temperatura de conservação antes e após aberto, data de fabricação, data de 

validade e data de validade após aberto.  

Foram encontradas não conformidades (Figura 1) nas áreas relacionadas a “informações sobre o conteúdo 

líquido” (16,1%,) estando declarado em apenas dois dos dezesseis produtos analisados. Além disso, informações 

relacionadas a lista de ingredientes somada a informações sobre os aditivos, corresponderam juntas um total de 

25% de todas as não conformidades.  Todos esses itens são de extrema importância, pois permitem que o 

consumidor possa conhecer as informações e saber quais ingredientes compõem o produto que está sendo 

adquirido19.  

É importante frisar que as empresas devem se preocupar em mostrar na embalagem quais tipos de 

aditivos foi colocado ali no alimento que vai ser consumido por um ser humano, pois foi feito um estudo para 

analisar os tipos de corantes que tinha em algumas bebidas e foi encontrado um teor de corante em uma 

quantidade acima do que é permitido 

No presente trabalho atenção deve ser direcionada a informações sobre o lote e local de fabricação dos 

derivados lácteos avaliados, que quando somados, representam um total de 17,8% das não conformidades 

encontradas. Essas informações são essenciais e servem de base para a rastreabilidade dos produtos alimentícios 

e representam a possibilidade do consumidor a conhecer a origem dos produtos através de informações18.  

 

Avaliação nutricional das não conformidades segundo a RDC n° 360/2003 - rotulagem nutricional. 

Considerando os parâmetros estabelecidos pela RDC n° 3602, o produto que obteve maior número 

inconformidades foi a bebida láctea sabor morango com 37%, seguida da bebida láctea sabor chocolate com 

24%, do requeijão com 22% e, por último, com o menor percentual de inconformidade, o iogurte com 16%. 

A RDC nº 3602, alega que na rotulagem nutricional devem ser declarados o valor energético, 

carboidratos, proteínas, gorduras trans, gorduras totais, gorduras saturadas e sódio. Dentre todos os produtos, o 

único que não foi encontrado nenhuma inconformidade foi o requeijão RD. Todos os outros produtos tinham ao 

menos uma ou mais inconformidades.  

A Tabela 2 traz o percentual de não conformidades por cada produto avaliado e nela é possível observar 

que o Requeijão RD não apresentou nenhuma inconformidade referente a rotulagem nutricional, já o iogurte IB, 

com a segunda menor proporção de não conformidade, foram encontradas falhas na informação complementar 

relacionada a quantidade de gorduras, ácidos graxos e colesterol. Apesar dessas informações serem facultativas, 

elas estavam presentes no iogurte de forma errada.  
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Tabela 2 - Avaliação do percentual de Conformidades (C) e Não Conformidades (NC) nos itens referentes a 

rotulagem geral por marca de produtos 

lácteos.
Tabela 2 - Avaliação do percentual de Conformidades (C) e Não Conformidades (NC) nos nos itens referentes a rotulagem 

geral por marca de produtos lácteos comercializados no município de Batalha - AL. 

%  NC 14,3% 17,9% 7,1% 0,0% 9,7% 3,2% 9,7% 6,5% 14,8% 7,1% 14,3% 7,1% 13,8% 17,9% 14,3% 18,5%

% C 85,7% 82,1% 92,9% 100,0% 90,3% 96,8% 90,3% 93,5% 85,2% 92,9% 85,7% 92,9% 86,2% 82,1% 85,7% 81,5%

Av
al

iaç
ão

Requeijão Iogurte Bebida Láctea Sabor Chocolate Bebida Láctea Sabor Morango

A B C D A B C D C DA B C D A B

 
 

Dentre os produtos analisados a bebida láctea sabor morango BLMD foi a que obteve o maior percentual 

de não conformidade (18,5%), encontradas principalmente na falta de informação sobre vitaminas e minerais. 

Outros produtos que apresentaram um percentual alto de inconformidade foram o requeijão RB, com um valor 

de 17,9%, seguidos da bebida láctea sabor chocolate BLCA e do requeijão RA, com valores de 14,8% e 14,3%, 

respectivamente.   

 

Não conformidade por área para a RDC 360/03 – rotulagem nutricional 

As informações sobre vitaminas e minerais, são as que apresentaram maior índice de não conformidade 

com 26,5% (Figura 2). Este erro esteve recorrente nas quatro categorias dos produtos analisados. Segundo Brasil 

(2003) as vitaminas devem estar expressas quando estiverem em quantidade igual ou maior a 5% da ID (Ingestão 

Diária), nesse sentido os produtos analisados apresentavam valores inferiores a 5%. Os minerais são de extrema 

importância pois os mesmos apresentam funções diferenciadas no organismo, embora haja pouco conhecimento 

sobre eles, principalmente no que se refere à nutrição de prematuros extremos23. 

 
Figura 2 – Percentual de Não Conformidade por Área de produto Lácteos, referente a parâmetros estabelecidos 

pela RDC 360/2003.  

 

          O segundo maior percentual de irregularidade foi encontrado nas informações referentes as unidades de 

medidas (12, 24%), irregularidades essas que estavam expressas de maneira errada ou nem constava na 

embalagem. Segundo Brasil (2003), as unidades devem estar expressas em quilocalorias (kcal), quilojaules (kj), 

gramas (g), miligramas (mg), microgramas (µg), milímetros (ml).  

Em seguida as informações sobre a quantidade de açúcares (10,20%). Também se destacou o item 

“tamanho mínimo das informações” (8,16%), informação essa que permite que os conteúdos de embalagem 

sejam legíveis. Informações sobre a quantidade de gordura trans com 6,12% de inconformidade. Já as gorduras 

trans são um tipo específico de ácido graxo proveniente de um processo de hidrogenação natural ou industrial e 

tem um impacto direto na saúde dos consumidores8.   

As informações complementares sobre gorduras e ácidos graxos foi uma das áreas que obteve um menor 

percentual de não conformidades, com 6,12%. Segundo KUS & MANCINI-1FILHO (2010), os ácidos graxos 

poli-insaturados são nutrientes muito importante para a dieta e para o bom funcionamento do organismo. Um 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
462 

estudo feito por FEITOZA et. al., (2016) foi encontrada a falta de informação sobre o alto teor de ácidos graxos 

trans, em 27,1% dos biscoitos recheados que foram avaliados. 

 Em outro estudo realizado por AQUINO et. al., (2017), 28,57% das amostras de creme de leite 

apresentaram inconformidade em relação a apresentação das informações nutricionais como porção, informações 

sobre fibras, informações sobre a declaração de nutrientes, semelhantes ao encontrado no presente estudo com 

um percentual de 6,12% de não conformidades nessa área.  

Informações sobre a quantidade de gordura apresentou 4,8% de inconformidade seguida em menor 

proporção por informações referentes ao valor energético, informações complementares sobre carboidratos e 

informações sobre o valor energético, com um percentual de falhas nas informações de (2,04%). 

Nesse sentido, observa-se que apesar da legislação brasileira estar bem definida no que tange as 

obrigatoriedades da rotulagem dos produtos alimentícios, ainda é possível encontrar empresas que descumprem 

o determinado pelos órgãos de fiscalização. Comprometendo, muitas vezes, a saúde do consumidor que pode 

fazer escolhas equivocadas geradas pela ausência de informações.  

 

CONCLUSÃO  

 

As irregularidades estiveram presentes em quinze dos dezesseis produtos analisados, independentemente 

do tamanho ou perfil econômico das empresas produtoras, apresentando erros referente a rotulagem geral e 

nutricional. Levando em conta a obrigatoriedade exigida na RDC N⸰259 e 360 de 2002 e 2003. Nesse sentido, 

discute-se o compromisso das empresas, no que se refere ao cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos 

regulamentadores. Além disso as faltas dessas informações podem trazer riscos ao consumidor, comprometendo 

principalmente a sua saúde, levando o consumidor ao erro pelo fato de que algumas informações não estão 

conformes como o previsto nas normas. Nesse sentido os órgãos fiscalizadores e regulamentadores devem atuar 

de maneira mais rígidas em relação a fiscalização dos produtos comercializados, além da fiscalização as 

empresas devem ter um maior empenho para que as rotulagens estejam em conformidade com os regulamentos e 

por fim ser disponibilizada ao consumidor.     
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RESUMO: A humanidade desde seus primórdios, utiliza-se de produtos naturais para a cura dos mais 

diversos males, sendo de fundamental importância para a evolução da ciência os estudos nesta área. Com os 

novos modelos moleculares surgiram e possibilitaram estabelecer uma relação da estrutura da substância com a 

sua atividade biológica, o que permitiu a realização de sínteses orgânicas. Atualmente, esta é uma ciência em 

evolução, com muitos frutos já colhidos, mas com promessas importantes para o futuro. Já se sabe que a grande 

maioria dos fármacos em uso clínico ou são naturais ou foram sintetizados a partir de produtos naturais. Este 

trabalho objetiva demonstrar a importância que os produtos naturais têm no desenvolvimento e na descoberta de 

novos fármacos. Para isso realizaram-se levantamentos bibliográficos utilizando literaturas da área, bem como 

artigos dos mais renomados autores, nos sites do Scielo e Google acadêmico. As plantas, bactérias, fungos, 

esponjas marinhas, microrganismos marinhos são algumas das possíveis fontes naturais que podem ser extraídas 

estas substâncias biologicamente ativas (formacos). Os organismos marinhos vêm ganhando destaque na última 

década devido a enorme área que os oceanos cobrem. As Ascidias, esponjas, briozoários e microrganismos 

apresentam substâncias com atividade já comprovadas, outras em ensaios clínicos, enfim, esta é uma área muito 

recente e em evolução, prometendo muitas descobertas para o futuro.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Extração, Preservação, Produtos naturais.  

ABSTRACT: From its beginnings, use natural products for the healing of men, being fundamental to the 

evolution of science and studies in this area. With the new molecular models emerged and made possible the 

establishment of an information structure with its biological activity, which allowed for the conduction of 

organic polls. Today, this is an evolving science, with many fruits already harvested, but with important 

promises for the future. We already know what a great majority of drugs are or that they are natural or have been 

synthesized from natural products. This paper aims to demonstrate the importance of countries failing to develop 

and discover new drugs. This is achieved with bibliographical reports using the literature of area, as well as the 

article of higher renowned authors, in the sites of Scielo and Google academic. Plants, bacteria, fungi, marine 

sponges, marine microorganisms are some of the natural forms that can be extracted biologically active 

(formacos). Marine animals can be grouped by a large area that the oceans cover. Ascidia, sponges, bryozoans 

and microorganisms are the candidate substances to be tested, others in clinical trials, in short, this is a very 

recent and evolving area, promising many discoveries for the future 

KEYWORD: Extraction, Preservation, Natural products. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Fármacos são substâncias biologicamente ativas que estão presentes nas plantas, fungos, insetos, 

organismos marinhos, bactérias. Para se chegar a um fármaco faz-se necessário extrair as substâncias dessas 

fontes naturais para posterior síntese. A síntese de fármacos é uma importante área da química orgânica, uma vez 

que permite a construção de moléculas, em seus diversos níveis de complexidade (BARREIRO; BOLZANI, 

2009; NASCIUTTI; CARVALHO, 2012). A maioria das substâncias bioativas tem origem natural. O consumo 

desses fármacos naturais ganhou força com o desenvolvimento do Ácido Acetilsalicílico (AAS), devido a sua 
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intensa funcionalidade. Essa indústria também foi impulsionada pelo mercado chinês, com a tradicional 

utilização de medicamentos naturais no tratamento de doenças (FIGUEIREDO; LOPES, 2006; LOPES; 

MURTA, 2011). 

Quando se fala em fontes naturais, o Brasil desperta o interesse de todo o mundo por abrigar quase 20% 

da biodiversidade mundial, segundo a Convenção da Diversidade Biológica (CDB). Contudo, apesar deste 

imenso arsenal, é necessário que se faça um planejamento adequado para a extração consciente e sustentável 

destas fontes naturais, para que se evite um desequilíbrio ambiental ou até mesmo a extinção de alguma espécie 

(BERLINCK, et al., 2017).  

Uma das medidas a serem tomadas para não se chegar a extinção é o investimento em sínteses, já que 

uma síntese completa vai fazer com que não se extraia mais aquela substância da natureza. Algumas substâncias 

já podem ser sintetizadas, outras estão em fase de estudos, mas a maior parte ainda é extraída da natureza. O 

processo de síntese total de uma substância é muito complexo, e quando se refere a fármacos esse quadro evolui, 

visto que os fármacos apresentam, de modo geral, estruturas grandes e complexas. Algumas sínteses parciais 

podem ser desenvolvidas com menos dificuldade, é o caso do taxol, anteriormente derivado da casca da árvore 

Taxus brevifolia e sua síntese parte da folha desta mesma, evitando derrubada, mas não a extração (CASTRO; 

DIAS, 2016). 
Com a constante evolução desta ciência, já se buscam novos horizontes para a 

obtenção de substâncias biologicamente ativas; com isso, os organismos marinhos vêm 

ganhando ênfase devido às estruturas químicas inéditas e pouco habituais fornecidos pelos mesmos 

(DUCKWORTH et al., 2003; ARMSTRONG; DEBONSI, 2016). 
Estas substâncias, por apresentarem tais estruturas vêm despertando interesse da 

indústria farmacêutica e com isso há um maior investimento na área, possibilitando ao 

mercado um número maior de fármacos que possam trazer a cura para os diversos males que atingem a nossa 

espécie (EPIFANIO et al., 2009; SILVA; DEBONSI, 2016). 
Assim, nota-se que as fontes naturais aumentam a cada dia com os investimentos 

feitos na área da síntese química, possibilitando encontrar medicamentos para as mais 

diversas enfermidades. O processo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos é complexo, longo e de alto 

custo. O impacto do uso de medicamentos na sociedade tem várias facetas. Os fármacos podem aumentar a 

expectativa de vida das pessoas, tratar certas doenças, trazendo assim benefícios sociais e econômicos 

(NASCIUTI; CARVALHO, 2012). 

Objetivou-se com este trabalho demonstrar a importância que os produtos naturais têm no 

desenvolvimento e na descoberta de novos fármacos. 

 
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A elaboração desse trabalho deu-se a partir de pesquisas bibliográficas, com a utilização de literatura da 

área, baseadas em artigos periódicos dos mais renomados autores e acesso a sites, livros, visando explorar os 

conteúdos como produtos naturais, fármacos visando o seu desenvolvimento. Foram ainda, analisadas diversas 

teses e dissertações a fim de obter uma melhor compreensão do tema exposto e da situação apresentada. Em 

virtude de este estudo dispor de dados secundários disponíveis, considerados de domínio público, a submissão de 

projeto de pesquisa ao comitê de ática não foi necessária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Grande parte das substâncias orgânicas é produzida pela natureza, mais 

especificamente pelo reino vegetal, que fornece ao homem diversas substâncias úteis ao 

tratamento de doenças. Essas substâncias, os metabólitos especiais (ou secundários), são 

sintetizadas pelas plantas como mecanismo de defesa às condições ambientais e como 

mecanismo de adaptação (SOUSA, 2017). 

Assim, observa-se a importância da química dos produtos naturais como estratégia 

fundamental para a síntese de novos produtos, e, apesar de existirem diversas metodologias para se descobrir 

novos fármacos, a química dos produtos naturais ocupa o lugar de maior destaque nesta indústria, desde que 

muitos metabólitos secundários se notabilizaram como matérias-primas valiosas para a produção de inúmeros 

medicamentos contemporâneos (BORGES, 2017; CARVALHO, 2012). 

A maioria dos fármacos são produzidos a partir de substâncias biologicamente ativas extraídas de plantas, 

frutos, insetos, organismos marinhos e bactérias. Sendo que a outra parte é produzida por síntese química 

planejada, também partindo de produtos naturais (NASCIUTTI; CARVALHO, 2012). 
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Encontram-se registros da utilização de plantas medicinais desde as sagradas escrituras do papiro de 

Ebers (BIGATON, 2016). Desde os primórdios os produtos naturais já são utilizados pela humanidade. A busca 

por alivio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez tenha sido uma das primeiras formas de 

utilização dos produtos naturais. Civilizações mais antigas, como a Egípcia, Greco-Romana e Chinesa se 

destacaram na utilização desses, que até a atualidade muitas espécies e preparados vegetais medicinais são 

estudados para que se entenda os seus mecanismos de ação e o isolamento de seus princípios ativos 

(BARREIRO et al., 2006; SOUZA; VALLE, 2017). 

A civilização árabe também trouxe importantes contribuições à medicina natural, com a utilização de 

purgativos vegetais e o conhecimento do sabor doce da urina dos diabéticos. Com a descoberta de novos 

continentes, através das grandes navegações, surgiu também uma enorme variedade de plantas usadas em 

tratamentos terapêuticos, plantas estas ainda aproveitadas pela medicina atual, como a coca, utilizada pelos 

Astecas, Maias e Incas com o intuito de aliviar problemas respiratórios.  Com a síntese acidental da uréia, a 

partir de cianato de prata e cloreto de amónio, no ano de 1828, Wõhler derrubou a teoria da “força vital”, dando 

um passo importantíssimo para as sínteses químicas (FOGAÇA, 2018). 

Na América do Sul, o primeiro registro da utilização de produtos naturais como 

fármacos foi a obra “Historia Naturalis Brasiliae”, dos autores Georg Marcgrave, Johannes de Laet e Maurício 

de Nassau, com a ajuda de Willem Piso que discutiu quatro temas na obra, entre os quais estavam as plantas 

medicinais (BARREIRO et al., 2006).  

Já no Brasil, têm-se registros da utilização de plantas medicinais desde a colonização dos portugueses, 

onde os mesmos, motivados pela falta de medicamentos para as viagens, recorriam às técnicas indígenas. Mas a 

síntese química propriamente dita só veio a ser utilizada como um método de desenvolvimento de fármacos por 

volta do final do século XVIII e início do século XIX com realização de trabalhos de extração de ácidos 

orgânicos e alcaloides (BARREIRO; BOLZANI, 2009). 

A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi uma das pioneiras para a Química dos Produtos Naturais 

(QPN) no Brasil. Ela vem se lançando como uma das áreas mais crescente na química brasileira, pois, como cita 

(SILVA; BOLZANI, 2018): “O Brasil, com a grandeza de seu litoral, de sua flora e, sendo o detentor da maior 

floresta equatorial e tropical úmida do planeta, não pode abdicar de sua vocação para os produtos naturais”. 

A imensa biodiversidade brasileira o coloca numa posição privilegiada, onde atua 

como um “celeiro” para a busca de novas substâncias, o diferenciando dos outros países que se destacam na 

utilização dos produtos naturais. O Brasil, por suas características favoráveis, deve incentivar os investimentos, 

tanto na busca de novas substâncias como na utilização de industrialização das mesmas. É necessário um estudo, 

uma pesquisa científica para propiciar um conhecimento real da diversidade química e biológica existente para, 

assim, auxiliar nos estudos futuros, possibilitando descobertas (SOUSA, 2017).  

O alto valor do produto gerado tem atraído pesquisadores e, aos poucos, o Brasil está assumindo uma 

posição importante nesta ciência e ocupando um lugar no qual seus recursos naturais lhe permite crescer cada 

vez mais e ultrapassar países com a biodiversidade limitada.  Porém, esta exploração exige uma política que 

garanta de forma racional a preservação da nossa fauna flora, assim como um investimento em pesquisas na área 

(BRASIL, 2016). 

Os principais fármacos de origem natural são o AAS, tacrina, penicilina G, taxol, metilfinidinato, entre 

outros. O AAS foi o propulsor da industrialização de fármacos, sintetizado inicialmente por acidente, é um bom 

exemplo, pois sua síntese unida à sua funcionalidade, impulsionaram a indústria dos fármacos a produzir em 

grande escala. Com um resultado tão favorável para as indústrias farmacêuticas e também para os consumidores, 

novas substâncias passaram a ser produzidas industrialmente, destacando além dele, o ibuprofeno, tacrina, 

penicilina, penicilina G, taxol, etc. Foi desta forma que muitas substâncias ficaram conhecidas e até hoje ainda 

existe como medicamentos (RODRIGUES, 2018). 

O AAS é uma droga da família dos salicilatos com propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-

inflamatórias. Um dos mais consumidos no mundo inteiro teve origem nas antigas civilizações, quando já era 

extraído o pó amargo da casca da árvore Gingko biloha, e vem, até os dias atuais, ocupando uma importante 

posição na evolução do desenvolvimento de fármacos. Em 1897, foi adicionado ao ácido salicílico um grupo 

acetil, formando a aspirina (ácido acetilsalicílico) e reduzindo muito os efeitos colaterais que o pó amargo 

causava. Uma vez que a aspirina age nas prostaglandinas (proteína regulatória de muitos processos fisiológicos 

como agregação de plaquetas, dor, inflamação, secreção, etc.), inibindo atividade da ciclooxigenase (uma enzima 

que desencadeia os processos fisiológicos) inibindo a agregação de plaquetas e a coagulação do sangue, é 

também usada em doses baixas para tratar doentes em risco de ataque cardíaco (CARVALHO e OLIVEIRA, 

2018). 

A tacrina foi o primeiro fármaco sintetizado e aprovado nos Estados Unidos no tratamento da doença de 

Alzheimer, porém seu uso é limitado por causa dos efeitos colaterais, como a hepatotoxidade (BARREIRO et al., 

2004; TEIXEIRA, 2017). 
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A penicilina, conhecida no mundo inteiro por suas eficientes propriedades anti-inflamatórias e analgésicas 

é um fármaco de origem natural da família dos salicilatos. Alexander Fleming, por volta de 1932 reconheceu a 

propriedade antibacteriana (antibiótico) da penicilina-G e detectou a inibição do crescimento de placas de 

culturas semeadas como colônias de estafilococos. Onde mais tarde foi identificado como fármaco 

anticancerígeno (FREITAS, 2018). 

O taxol, isolado da casca da árvore Taxus brevifolia em 1962, foi o principal anticancerígeno consumido 

no mundo, apresentando propriedades antitumorais muito eficientes e uma molécula muito complexa (CASTRO; 

DIAS, 2009). Os quimioterápicos para o câncer, há 38 anos era a vimblastina e a vincristina, extraídas de 

Catharrantus rosens e o taxol (SANTOS, 2013). 

Para se obter um quilograma (1 Kg) da substância bioativa, do taxol, seria 

necessário derrubar 3 mil árvores. O emprego desta síntese química causa menos impacto ao meio ambiente, 

preservando as árvores desta espécie. Assim, é notória a importância da síntese química na preservação da fauna 

e flora, assim como na evolução da ciência como um todo.  Já são conhecidas 6 sínteses completas do taxol e 

inúmeras sínteses parciais. A síntese completa se refere à produção da substância feita totalmente em laboratório 

(CARVALHO, 2014). 

O metilfenidato (ritalina) é o fármaco mais consumido no tratamento de déficits de atenção em crianças, 

problema que afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar, segundo as estatísticas mundiais. Sua ação 

neuroativa é muito eficiente, apesar de representar uma molécula simples e de fácil síntese. As equipes já 

estudam maneiras de reduzir pela metade o número de processos utilizados na sua síntese, chegando a apenas 3 

etapas. Que reduz custos e obtém um produto com maior rendimento e sem perda de qualidade, um estudo muito 

importante para as indústrias farmacêuticas. Esta substância age diretamente no sistema nervoso central de uma 

forma similar com da cocaína, por isso é considerado um medicamento perigoso (tarja preta) e até mesmo 

utilizado como droga do cérebro. Mesmo com essa semelhança, o metilfenidato não causa dependência nem 

efeito eufórico nas crianças em tratamento, combatendo de maneira eficaz os déficits de atenção e, 

principalmente, a hiperatividade (ANDRADE et al., 2018). 

A química dos produtos naturais vem sendo há muito tempo a principal estratégia de obtenção de novos 

fármacos, atuando junto com a química orgânica sintética produz uma grande quantidade de fármacos de origem 

natural, já em uso clínico (SANGI, 2016).  

Devido o Brasil, possuir a maior biodiversidade do mundo vem atraindo a cobiça de laboratórios 

internacionais, portanto, para que utilização dessas substâncias ocorra de modo racional, é necessário um estudo 

anterior e um planejamento, assim como a fiscalização das leis ambientais, tudo isso no intuito da preservação da 

fauna e flora, que muito têm para oferecer à ciência (BRASIL, 2016). 

A síntese orgânica cresceu baseando-se em modelos moleculares fornecidos pela 

natureza, fundamentados no estudo da relação estrutura-atividade, o que vem ajudando na 

preservação ambiental, pois o que antes era totalmente extraído da natureza, após a síntese química esse quadro 

muda (SANGI, 2016).  

Com estudos avançados em biologia molecular e novas técnicas genéticas, direcionados a síntese 

química, tomou-se mais viável a realização das sínteses de muitas substâncias, entre elas algumas enzimas, que 

possibilitaram análise da estrutura, reconhecendo o alvo molecular no qual atua o fármaco, facilitando assim os 

processos de síntese e, de modo geral, a produção de novos fármacos derivados de produtos naturais. Com estes 

progressos, novas ferramentas puderam ser desenvolvidas para auxiliar na eficiência da síntese, e tornou-se 

possível fazer testes em batelada devido a um programa de computador chamado High Throughput Screening 

(HTS), possibilitando que milhares de novas substâncias, obtidas, geralmente, por química combinatória, 

pudessem ser avaliadas in vitro, que consiste na utilização de pequenas quantidades de reagentes e, através de 

programas virtuais cada vez mais modernos, desenvolve todas as possíveis substâncias (que podem reagir com 

alvos terapêuticos) ali presentes, gerando um grande número de substâncias para serem sintetizadas. Desta 

maneira, as sínteses químicas ficaram mais objetivas e com muito menos substâncias desperdiçadas, otimizando 

o processo (BARREIRO; BOLZONI, 2006).   

Mesmo com toda a evolução é uma missão quase impossível para os laboratórios 

conseguirem chegar à variedade e complexidade das micromoléculas que constituem os 

metabólitos secundários de plantas, organismos marinhos, bactérias, etc. então, é necessário preservar cada 

espécie, pois ali pode estar a solução para alguma doença futura, ou até mesmo atual, como a AIDS, o câncer, 

etc. Há, então, a urgente necessidade de haver um programa para a preservação desses ecossistemas 

(BARREIRO; BOLZANI, 2009; NASCIUTTI; CARVALHO, 2012). 

Sabe-se, que novas técnicas vêm sendo desenvolvidas e prometem revolucionar a síntese química com 

fins farmacológicos. Uma dessas técnicas adota a química combinatória como base e consiste em utilizar poucas 

quantidades dos reagentes e promover, em paralelo ou em misturas, várias etapas de reações, como o resultado 

são combinações aleatórias dos reagentes, um número muito grande de novos compostos pode ser gerado. São 
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técnicas muito importantes para a preservação ambiental, pois conseguem desenvolver muitas substâncias com 

uma quantidade limitada de reagentes (CASTRO; DIAS, 2009). 

Existem nos oceanos mais de 300.000 espécies conhecidas de invertebrados e algas; estima-se que esta 

quantidade represente apenas uma percentagem pequena do que especialistas acreditam existir. Pode-se então 

dizer que a quantidade de substâncias biotecnológicas é ilimitada, tendo em vista a infinidade de organismos 

marinhos (NASCIUTTI; CARVALHO, 2012). 

Apesar de ser considerado como a maior fonte de inspiração para muitas áreas da química e ciências em 

geral até o momento poucos organismos marinhos foram estudados, mas, já se conhecem milhares de compostos 

químicos extraídos deles. Estes organismos fornecem estruturas químicas incríveis e não muito sequente em 

outras espécies, o que atrai laboratórios do mundo inteiro em busca das mesmas. Estruturas estas que poderão ser 

a base da modelação molecular e a síntese química de novos fármacos, evitando assim, a extração predatória de 

outras espécies marinhas ou até mesmo terrestres (DUCKWORTH et al., 2003; NASCIUTTI; CARVALHO, 

2012).  

Com investimentos na área, é possível que construam novas ferramentas e novos 

métodos que possam ser utilizados para avaliar e descobrir organismos nunca estudados antes, principalmente 

nos oceanos, onde as substâncias apresentam potentes atividades biológicas, interações inusitadas com as 

células-alvo. Para se obter um novo fármaco, não bastam investimentos financeiros e novas tecnologias, há 

também as regulamentações e leis as quais devem ser respeitadas para que os países tenham direito sobre seus 

recursos naturais, assim como os lucros e tecnologia, quando comercializados (DUCKWORTH et al., 2003; 

EPIFANIO et al., 2009). 

O processo pelo qual um fármaco é lançado no mercado, muitas vezes, é bastante 

demorado, passando por várias etapas, chegando a levar de 10 a 15 anos do início da sua 

pesquisa até ser disponibilizado para o consumo. Este caminho passa por ensaios pré-clínicos, determinando o 

mecanismo de ação, testando a sua segurança em modelos animais e, posteriormente, por ensaios clínicos, 

liberados apenas após a autorização dos testes destes fármacos em humanos, podendo, esta etapa, levar mais que 

7 anos. Apesar de ser uma área recente, o estudo destes organismos marinhos já tem seus 

representantes no mercado farmacêutico. Alguns já foram licenciados e já estão sendo 

consumidos, outros passam por etapas pré-clínicas avançadas, e alguns, ainda em fase de 

ensaios clínicos, mas coro grandes probabilidades de, num futuro muito próximo, serem 

novos fármacos utilizados no alívio de muitos males (EPIFANIO et al., 2009).  

Com o constante progresso desta ciência, a promessa de fármacos de origem marinha tomou-se 

realidade e, hoje, já existe um grande número de substâncias bioativas de origem marinha no mercado 

farmacêutico, atuando como novas alternativas terapêuticas, com destaque para o tratamento do câncer e na 

busca no tratamento de Leishmanioses, com novas esperanças para aqueles que já não respondem ao tratamento 

convencional (COSTA; SILVA, 2017).  

 

CONCLUSÃO  

 

A produção de fármacos a partir de produtos naturais está dominando o mercado farmacêutico. Fica claro 

que a maior parte das substâncias bioativas em uso clínico é derivada de algum produto natural ou sintetizada a 

partir dos mesmos. Logo, não é possível que se extraia tantas substâncias para abastecer a demanda mundial, 

então é necessário obter fontes renováveis que possam suportar esse enorme avanço da ciência no que diz 

respeito a descoberta de novos medicamentos; para assim, manter o progresso da ciência sem interferir 

quantitativa e qualitativamente na biodiversidade do planeta.  

Diante da possível extinção de muitas espécies animais e vegetais, é necessário que se façam estudos 

visando uma possível substituição dessas fontes naturais para a produção de fármacos a partir dos mesmos. A 

síntese química surgiu como a solução para este problema, já que substitui a matéria-prima que seria extraída. 

Baseado nos pressupostos citados fica evidente a grande importância dos produtos naturais no desenvolvimento 

de fármacos, assim como a importância da síntese química para a preservação da fauna e da flora. 

Contudo, nota-se a necessidade de investimentos na área da química natural e sintética, por se tratar de 

áreas tão promissoras para saúde humana Sempre tomando como base para estes estudos a ética profissional na 

preservação da fauna da flora, principalmente no Brasil, que é o detentor da maior biodiversidade mundial. Com 

plena consciência de sustentabilidade e valorização dos estudos realizados no intuito de minimizar estes danos à 

natureza, visando à eficiência na extração (quando necessária) ou na síntese realizada em laboratório, para, com 

isso, resultar na evolução da ciência como um todo. 
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RESUMO: A Utilização do Lúdico na Educação Sexual dos Escolares, foi o tema escolhido para trabalhar 

com os alunos do 9º ano da Escola Estadual Dr. José Tavares, no município de Arapiraca-AL. O trabalho se 

procedeu com o apoio da direção, coordenação e da professora de ciências da escola. A partir da professora de 

ciências e da coordenadora da escola, houve-se o primeiro contato com os alunos do 9º ano que envolvemos na 

intervenção. Inicialmente, realizamos a aplicação de um questionário com 20 alunos para analisar o 

conhecimento dos discentes sobre questões simples de sexualidade. Logo após, demos início às palestras onde 

foi explanado o sistema reprodutor masculino e feminino, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, 

IST’s com foco em HIV e AIDS, a fim de sanar o máximo de dúvidas alunos. Após esta aula, realizou-se 

socialização dialogando o assunto abordado. Em seguida, colocou-se em prática as dinâmicas inspiradas no 

programa vale sonhar do Instituto Kaplan, “vestindo-se para a festa” e a dinâmica “Cadeia de transmissão”. 

Após as palestras e dinâmicas, foi-se passado o mesmo questionário para avaliar o aprendizado dos discentes. 

Constatou-se no resultado do questionário que a aula expositiva dialogada e dinâmica contribuiu para abertura ao 

diálogo e o conhecimento em relação ao próprio corpo, conhecendo-o melhor e criando certo respeito pelo seu 

corpo e o dos outros ao seu redor. Além disso os alunos puderam tirar todas as dúvidas possíveis com relação a 

gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e as IST’s.  

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência, gravidez, IST’s. 

The use of playfulness in schoolchildren's sexual education: A report of 

experience 

 

ABSTRACT: The Use of Play in Sexual Education of Schoolchildren: A Report of Experience was the 

theme chosen to work with the students of the 9th year of the José Tavares State School, in the municipality of 

Arapiraca-AL. The work was carried out with the support of the direction, coordination and the teacher of 

sciences of the school. From the science teacher, the first contact with the students of the 9th grade we involved 

in the intervention took place. Initially, we applied a questionnaire with 20 students to analyze the students' 

knowledge about simple sexuality issues. Soon after, we began the lectures where the male and female 

reproductive system, teenage pregnancy, contraceptive methods, STDs with a focus on HIV and AIDS were 

discussed, in order to solve the most doubts among students. After this class, socialization was carried out, 

dialoguing the subject. Then put into practice the dynamics inspired by the program worth dreaming of the 

Kaplan Institute, "dressing up for the party" and the dynamic" Chain of transmission". 

After the lectures and dynamics, the same questionnaire was passed to evaluate students' learning. 

 It was found in the result of the questionnaire that the dialogic and dynamic expositive class contributed to 

openness to dialogue and knowledge about one's own body, knowing it better and creating a certain respect for 

its body and that of others around it. In addition, the students were able to remove all possible doubts regarding 

teenage pregnancy, contraceptive methods and STDs. 

 

KEYWORDS: Teenage, pregnancy, STDs. 

 

INTRODUÇÃO 

A adolescência constitui uma fase da vida de grandes transformações emocionais, cognitivas, sociais e 

corporais. Destacam-se, ainda, as mudanças relativas ao relacionamento afetivo entre os jovens e a sexualidade. 

As modificações biopsicossociais que ocorrem nessa fase podem interferir no processo natural do seu 

desenvolvimento, fazendo com que ele sinta necessidade de experimentar comportamentos que os deixem mais 

vulneráveis a riscos para a sua saúde (SOUZA et al., 2007; MALTA, 2011). 
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A escola caracteriza-se como um espaço de extrema importância para o enfrentamento dos desafios 

relacionados a esta faixa etária, uma vez que a convivência entre os estudantes neste ambiente possibilita 

diferentes aprendizagens, que permitem a vivência com outras culturas e experiências relacionadas à diversos 

aspectos, inclusive a sexualidade (AQUINO e MARTELLI, 2012). 

A sexualidade corresponde a um dos elementos que constituem o desenvolvimento integral do indivíduo 

(ROMERO et al., 2007), revelando-se através de uma série de manifestações, tais como a imagem corporal e a 

descoberta de si e do outro como objeto de desejo e amor (DOMINGUES e ALVARENGA, 1997). Mesmo 

diante da complexidade relacionada à tal conceito, estudos demonstraram que, por vezes os adolescentes 

entendem a sexualidade relacionada somente ao ato sexual (FREITAS E DIAS, 2010; MACEDO et al., 2013). 

Aliado a isso, o início da atividade sexual tem ocorrido cada vez mais cedo nesta população. A Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PNSE), realizada em 2015 demonstrou que 27,5% dos escolares investigados já 

tiveram relação sexual pelo menos uma vez na vida e destes, aproximadamente 39% informou não ter usado 

preservativo em sua última relação sexual (BRASIL 2016). Em outro estudo de base nacional realizado entre 

2013 e 2014 com adolescentes de 12 a 17 anos, o início da vida sexual foi relatado por 28,1% dos participantes e 

entre estes, aproximadamente 18% não utilizou método contraceptivo em sua última relação sexual (BORGES et 

al., 2016).  

Desta forma, a análise do perfil de morbidade dos jovens tem revelado a presença de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) além de problemas relacionados à gravidez, parto e puerpério (UNAIDS, 2004; 

UNFPA, 2013). Estes últimos representam as causas relacionadas a 70 mil mortes de adolescentes por ano em 

países em desenvolvimento (UNFPA, 2013).  

As mudanças sociais vividas nas últimas décadas, acompanha-se o início da vida sexual dos 

adolescentes cada vez mais cedo. Sendo este fato determinado por muitas formas de desigualdade, se analisado 

por gênero, raça/cor, escolaridade e condição socioeconômica. Estas desigualdades influenciam as relações de 

saúde desta população, acarretando em piora dos indicadores de mortalidade. A iniciação sexual precoce está 

associada com o não-uso ou uso inadequado dos preservativos e suas consequências, ou seja, gravidez precoce, 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), AIDS; além de estar associado com o uso do tabaco, consumo de 

álcool e outras drogas (MALTA, 2011). 

A gravidez não-intencional é uma das grandes consequências negativas da iniciação sexual entre 

adolescentes. No caso da gravidez levada a termo, consequências adversas podem ser esperadas tanto para a 

criança quanto para a mãe (CAHRU, 2008). 

Com relação as IST’s, desde o surgimento dos primeiros casos de AIDS, um dos maiores desafios tem 

sido o controle epidemiológico entre os jovens. Atualmente, no Brasil, há uma alta taxa de pessoas infectadas 

como o vírus HIV, onde a maioria são jovens de 23 a 30 anos. Contudo observa-se que o debate acerca da 

sexualidade dentro do ambiente familiar e escolar não vem acompanhando o mesmo ritmo, sendo ainda um tabu 

conversar sobre o assunto. Sendo assim e é cada vez mais importante o envolvimento e a participação da família 

e da escola na educação sexual dos adolescentes, com o intuito, não de incentivá-los à prática do sexo prematuro, 

mas de esclarecer suas dúvidas e torná-los indivíduos reflexivos quanto aos cuidados sobre sua vida sexual para 

que os jovens desfrutem a sua sexualidade de maneira saudável e responsável. 

O maior desafio de se debater a educação sexual é fazer com que os jovens exponham suas dúvidas e as 

esclareçam, superando seus preconceitos e estereótipos quanto à sexualidade, além da falta, muitas vezes, da 

compreensão dos pais a respeito da temática. E é importante falar sobre educação sexual no espaço escolar para 

diminuir os casos de gravidez na adolescência mostrando aos alunos as mais variadas formas de métodos 

contraceptivos que existem. Além disso o conhecimento sobre utilização correta da camisinha tem como objetivo 

não somente evitar a gravidez, mas também prevenir e reduzir as taxas de infecções sexualmente transmissíveis 

(IST’s), em especial o HIV/Aids, entre os jovens. 

Com a falta de conhecimento sobre educação sexual, a taxa de gravidez na adolescência e transmissão 

de IST’s, principalmente o HIV/Aids vem crescendo exponencialmente entre os jovens de 23 a 30 anos, 

principalmente. Pode-se mudar esse quadro através de informações passadas em aulas expositivas e dinâmicas 

no ambiente escolar para esses jovens sobre o assunto. Além de incentivá-los a buscar reforço familiar para 

fortalecer o ainda mais o conhecimento.  

Diante da situação, esse trabalho busca encontrar maneiras mais fáceis, produtivas e lúdicas de abordar 

o assunto, assim como desenvolvê-lo de forma dinâmica e que facilite o entendimento entre os jovens, 

quebrando todo esse tabu no ambiente escolar e possivelmente no ambiente familiar. 

 

 METODOLOGIA 

O município de Arapiraca pertencente à Mesorregião do Agreste Alagoano, localiza-se a oeste da 
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capital do Estado, distando desta cerca de 128 km. Possui uma população de 232.671 habitantes, sendo assim o 

segundo mais populoso do Estado de Alagoas e o primeiro de sua microrregião. Sua área é de 367,5 km², sendo 

que 8,6874 km² estão em perímetro urbano (IBGE, 2016).  

O estudo foi efetivado em 17 de agosto de 2018 com 20 alunos, com faixa etária entre 13 e 16 anos, em 

uma turma de 9º ano da Escola Estadual Dr. José Tavares, localizada em Arapiraca, Alagoas. 

Foram utilizadas nas aulas expositivas, projetor multimídia para ilustrar os sistemas reprodutores 

masculino e feminino, imagens relacionadas à gravidez na adolescência, imagens referentes às IST’s. Foram 

realizadas também dinâmicas baseadas no projeto “vale sonhar do instituto Kaplan”. O Vale Sonhar propõe lidar 

com um desafio no trabalho de educação sexual: motivar o jovem a prevenir a gravidez na adolescência. Visando 

contribuir com para a diminuição do número de gravidez na adolescência, nas escolas públicas de Ensino Médio 

por meio do desenvolvimento da responsabilidade pessoal dos alunos, a partir da percepção do impacto da 

gravidez no projeto vida. Utilizando a metodologia de multiplicador, onde o Instituto Kaplan treina profissionais 

da Secretaria Estadual de Educação, responsáveis por preparar professores para as atividades escolares, para que 

estes façam de seus professores, agentes de prevenção à gravidez na adolescência 

Foi passado um questionário para avaliar o conhecimento dos alunos a respeito do tema antes e após das 

palestras e dinâmicas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do diálogo com a coordenadora da escola, observou-se que para se falar de educação sexual 

com os alunos, era preciso de uma aula diferente onde os mesmos pudessem se sentir mais à vontade para tirar 

suas dúvidas. Mesmo vendo o conteúdo em algum momento em sua vida escolar, os alunos possuem muitas 

dúvidas e curiosidades sendo necessário educá-los nos assuntos sobre sexualidade, pois muitas vezes os pais não 

estão preparados para lidar com o assunto e tirar as dúvidas dos filhos repreendendo-os ao questionarem algo 

referente a temática. Ao falarmos com a coordenadora ela nos incentivou a falar sobre o tema de imediato. 

Sabe-se que falar de sexualidade com adolescente não é tarefa fácil, por causa dos tabus e piadinhas 

existentes, mas o professor tem que desenvolver estratégias para abordagem do conteúdo.  

Durante a realização do projeto, podemos perceber que os alunos ansiavam por uma aula sobre o tema, 

pois tinham muitas curiosidades sobre o assunto e não as tiravam com o professor (a) e nem com os pais por 

receio ou por medo de serem repreendidos. 

Em primeira instância, os alunos responderam ao questionário descrito na metodologia e percebeu-se 

que o conhecimento da maioria dos discentes sobre questões de IST’s, uso correto de camisinha e métodos 

contraceptivo eram escassos. (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Questionário passado antes das palestras para avaliação dos alunos.  
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Após o questionário deu-se início as palestras onde os alunos puderam tirar todas as dúvidas sobre o 

sistema reprodutor masculino e feminino, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, IST’s e HIV/AIDS. 

Foi possível também esclarecer mitos e verdades que giram em torno da sexualidade. 

Feito isso foram realizadas as dinâmicas “cadeia de transmissão” e “vestindo-se para a festa” descritos, 

respectivamente na metodologia. 

A dinâmica 1 – Cadeia de transmissão visou mostrar aos alunos de forma dinâmica e clara como uma 

IST’s pode se espalhar entre os indivíduos que se relacionam sexualmente entre si. 

A dinâmica 2 - vestindo-se para casar visou mostrar-lhes os cuidados ao utilizar o preservativo 

masculino de forma correta e segura e as observações que devem ser feitas como verificar o prazo de validade, 

selo do IMETRO, se é lubrificada a base de água ou de óleo, etc.  

Após as dinâmicas repassamos o questionários novamente para verificar o grau de absorção do 

conteúdo pelos discentes onde os mesmos demonstraram ter conseguido absorver muito do assunto. (Tabela 2). 

Tabela 2. Questionário passado depois das palestras para avaliação dos alunos.  

 

CONCLUSÃO 

Observou-se que ainda existe um grande tabu entre professor-aluno e pais-aluno na abordagem do 

assunto da sexualidade. Existem muitas barreiras a serem quebradas, quando se trada do ensino de sexualidade. 

É preciso uma didática mais avançada do professor para que os alunos sintam-se acolhidos e sem vergonha para 

tirar as dúvidas. É necessário também o envolvimento da família para debater o tema no ambiente familiar, de 

forma natural, sem preconceitos, sem receios e vergonha. Esse trabalho foi relevante para nossa formação, pois 

como futuros docentes iremos nos deparar com situações como essas em sala de aula. Para isso é necessário 

adotar uma metodologia mais dinâmica e que envolva o aluno para que o mesmo possa compreender essas 

questões sexuais de forma agradável. 
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ANEXO: 
 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

1 – O líquido transparente que sai no momento da excitação, mas antes da ejaculação, engravida? 

Sim ( ) Não ( ) 

2 - Grávida pode menstruar?    Sim ( ) Não ( ) 

3 - No sexo anal/oral, há possibilidade de gravidez?    Sim ( ) Não ( ) 

4 - A menina pode engravidar na sua primeira relação sexual?  Sim ( ) Não ( ) 

5 - Há risco de gravidez ao utilizar o coito interrompido?   Sim ( ) Não ( ) 

6 - A pílula anticoncepcional é para tomar todo dia?     Sim ( ) Não ( ) 

7 – O uso da camisinha pode falhar com relação à gravidez? Sim ( ) Não ( ) 

 

8 - Quanto tempo depois de fazer sexo sem proteção a pílula de emergência pode ser tomada? 

 

 Até 72 horas ( )     até uma Semana ( ) 

 

9 - As camisinhas são eficazes na proteção contra HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST’s)?   

Sim ( ) Não ( ) 

10 - A utilização de camisinha masculina ou feminina diminui o prazer no sexo?       Sim ( ) Não ( ) 
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11 – HIV e AIDS são a mesma coisa? Sim ( ) Não ( ) 

12 - Posso me prevenir do HIV nas relações sexuais através do uso de camisinha? Sim ( )      Não ( ) 

13 - Posso me prevenir com medicações se eu tiver alguma exposição? Sim ( ) Não ( ) 

14 - Se meu teste for negativo, significa que o do meu parceiro (a) também será negativo (a) ?   

 Sim ( ) Não ( )  

15 - Toda camisinha é segura na prevenção de ISTs? Sim ( ) Não ( ) 

Dinâmica 1 – Cadeia de Transmissão: 

Material: Aparelho de som e 20 fichas de papel com siglas. (2 fichas com PU, 3 fichas com C, 1 ficha com A e 

14 fichas com SC). 

- O que deverá fazer: 

1. Distribuir uma ficha para cada participante. 

2. Enquanto estiver tocando a música, todos devem caminhar pela sala. Quando a música parar, 

devem se aproximar de um colega e copiar seu nome na ficha do seu colega. 

3. Colocar novamente a música e quando ela parar, todos devem se aproximar de outro colega e 

copiar seu nome na ficha do colega. 

4. Repetir esta operação por 4 ou 5 vezes e depois apresentar ao grupo a legenda. 

5. Ao lado da legenda, colocar o nº de pessoas: 

o Quantas pessoas assinaram em A? 
o Quantas pessoas que assinaram em A tinham a sigla SC? 
o Quantas pessoas que assinaram em A tinham a sigla C 
o O que significa as pessoas com a sigla PU? 
6. Promover uma reflexão sobre: autocuidado, vivência sexual prazerosa e responsável, 

comportamento de risco e cadeia de transmissão. 

Legenda: Portador HIV (Uma única ficha - A). Fez uso de Preservativo (Fichas - C). Não fez uso de 

preservativo (fichas - SC). Parceiro Único (fichas - PU). 

 

- Resultado esperado, observações e discussões: 
● Quem fez uso do preservativo, entrou em contato com a situação de risco, mas estava 

protegido. Quem não usou, correu risco. 
● Algumas pessoas não usaram preservativo e não tiveram contato com o portador do HIV, mas 

estão em uma situação de risco em relação à AIDS e tiveram sorte. 
● Todas as vezes que a música parou, é como se tivéssemos trocado de parceiro (a) sexual. 
● Quando copiamos os desenhos do colega, são os relacionamentos anteriores que acompanham 

os novos relacionamentos. 
● O único portador do HIV colocou "x" pessoas em risco. 

Dinâmica 2 – Vestindo-se para a festa: 

- Objetivo: Possibilitar aos adolescentes o uso correto do preservativo masculino 

- Material: Sala ampla, cadeiras dispostas em duas fileiras bem próximas, com espaços laterais entre as cadeiras, 

preservativos, próteses de pênis de borracha ou objetos simbolizando pênis (cenoura, pepino), lubrificantes à 

base de água e à base de óleo e doces diversos. 

- O que você deverá fazer: 

1. Pedir às duplas de adolescentes para sentarem frente a frente 
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2. Orientá-los a que negociem a distribuição da atividade: um participante pegará o "pênis" e o 

outro a camisinha masculina. 

3. Solicitá-los a pegar o mais rápido possível cada material e voltar aos seus lugares. 

4. Alertá-los para que coloquem acertadamente o preservativo no "pênis". 

5. Pedir ao participante que está com o "pênis" vestido com a camisinha que se dirija até o 

facilitador, por ordem de chegada. 

6. O facilitador solicitará o parecer do grupo ao analisar a colocação correta ou não da camisinha 

em cada "pênis". 

7. A seguir, o facilitador polemizará sobre a pressa, lembrando o ditado "A pressa é inimiga da 

perfeição". Além disso, discutirá se a pressa entre parceiros pode ser modificada. 

8. O facilitador irá propor que cada dupla, sem pressa, coloque uma nova camisinha no "pênis", 

visando o momento de encontro, de envolvimento e de descoberta da possibilidade de prazer. 

9. Nesse momento, o facilitador irá propor o debate sobre as diferenças entre as duas situações de 

uso da camisinha. 

10. A seguir, cada dupla encherá a sua camisinha, esfregará na mesma um lubrificante à base de 

água e, em seguida, um lubrificante à base de óleo, para testar a sua resistência (no segundo caso, ocorre o 

rompimento da camisinha). 

11. O facilitador também apresentará uma camisinha cheia de água, demonstrando a sua 

impermeabilidade. 

12. Ao final da atividade, o facilitador demonstrará o uso correto do preservativo, no caso de 

alguma dupla ter encontrado dificuldade para colocá-lo corretamente. 

13. O facilitador poderá distribuir brindes no encerramento da "festa do sexo seguro". 

- Pontos para discussão: 

1. Como o fator pressa influi na colocação da camisinha? E por que pressa? 

2. Cuidados que devem ser tomados para a guarda e a utilização da camisinha. 

3. O que fazer quando o parceiro rejeita o uso da camisinha? 

4. Comparar o cuidado que tomamos quando nos vestimos para uma festa com os cuidados que 

devemos tomar para nos "vestirmos" para as relações sexuais. 

- Observações: 

● Verificar se o preservativo tem o selo de garantia do INMETRO. 
● Verificar o estado da embalagem. 
● Verificar a data de validade. 
● Verificar forma de abrir a embalagem (não usar os dentes ou objeto cortante). 
● Verificar a forma correta de colocar a camisinha. 
● Lembrar que só se devem usar lubrificantes solúveis em água. 
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RESUMO: A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, que pode interferir na capacidade física, 

social e econômica do indivíduo. O objetivo deste estudo foi caracterizar os casos de hanseníase notificados em 

Arapiraca, Alagoas, no ano de 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com abordagem 

quantitativa, realizado a partir de dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil 

(DATASUS). Foram notificados 41 casos de hanseníase, sendo 36 casos novos, assemelhando-se a realidade 

encontrada em outros estudos. Dos casos notificados, 53,6% eram do sexo feminino; 26,8% na faixa etária dos 

20 aos 34 anos; 61% dos casos tiveram a classificação operacional multibacilar e predomínio da forma clínica 

diforma (34,1%). O estudo evidenciou que 39% possuíam grau 0 de incapacidade. Além disso, obteve um 

elevado número de notificações cuja referida informação não foi preenchida (34,2%). Em relação ao tipo de alta, 

14,6% tiveram cura. O estudo mostrou o perfil epidemiológico e clínico da hanseníase em Arapiraca, 

contribuindo para a adoção de estratégias que viabilizem o controle e possível eliminação da doença. Percebeu-

se a necessidade de intensificar a busca ativa e trabalhar a temática na atenção básica através de ações de 

promoção e prevenção, a fim de conscientizar a população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doenças Negligenciadas, Atenção à Saúde, Saúde Pública. 

 

Knowing the cases of leprosy notified in the municipality of Arapiraca, 

Alagoas in 2017 
 

ABSTRACT: Leprosy is a chronic, infectious, contagious disease that can interfere with the individual's 

physical, social and economic capacity. The goal of this study was to characterize the cases of leprosy reported 

in Arapiraca, Alagoas, in the year 2017. This is a descriptive epidemiological study, with a quantitative 

approach, based on secondary data from the Information System for Notifiable Diseases (SINAN) made 

available by the Department of Informatics of the Brazilian Unified Health System (DATASUS). 41 cases of 

leprosy were reported, of which 36 new cases, resembling the reality found in other studies. Of the reported 

cases, 53,6% were female; 26,8% in the age group from 20 to 34 years; 61% of the cases had multibacillary 

operational classification and predominance of the clinical form diforma (34,1%). The study showed that 39% 

had degree 0 of disability. In addition, it obtained a high number of notifications whose information was not 

fulfilled (34,2%). Regarding the type of discharge, 14,6% had a cure. The study showed the epidemiological and 

clinical profile of leprosy in Arapiraca, contributing to the adoption of strategies that allow the control and 

possible elimination of the disease. It was noticed the need to intensify the active search and to work the theme 

in the basic attention through actions of promotion and prevention, in order to raise awareness to the population. 

 

KEYWORD: Neglected Diseases, Health Care, Public Health. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. 

A transmissão ocorre pelo contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com um portador da doença 

que não está sendo tratado. A contaminação ocorre através das vias respiratórias, e não pelo contato com objetos 
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da pessoa infectada (BRASIL, 2018; BRASIL, 2017).  

Dentre os principais sinais e sintomas, destacam-se as manchas ou áreas esbranquiçadas, acastanhadas ou 

avermelhadas na pele, com alterações de sensibilidade ao calor, ao tato ou dor; formigamento, choques e cãibras 

nos braços e pernas que evoluem para dormência; pápulas, tubérculos e nódulos; diminuição ou queda de pelos, 

pele infiltrada com diminuição ou ausência de suor no local. Além disso, a hanseníase possui um alto poder 

incapacitante por causar graves lesões neurais (BRASIL, 2018; BRASIL, 2017). 

Quanto à classificação operacional, pode ser definida como paucibacilar ou multibacilar, apresentando as 

formas clínicas: indeterminada, tuberuloide, diforma e virchowiana. O diagnóstico é realizado através da história 

de evolução da doença, epidemiologia e exame físico, podendo utilizar exames auxiliares como a baciloscopia e 

a biópsia de pele. O tratamento com a poliquimioterapia é ofertado gratuitamente pelo SUS e interrompe a 

transmissão da doença em poucos dias, levando a cura quando realizado corretamente (BRASIL, 2017).  

A hanseníase está classificada como um problema de saúde pública por interferir na capacidade física, 

social e econômica do indivíduo. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou 214.783 casos de 

hanseníase no mundo. O Brasil, no mesmo ano, registrou 25.218 casos novos da doença, ficando em segundo 

lugar dentre os países com o maior número de casos, estando abaixo apenas da Índia (BRASIL, 2018; RIBEIRO, 

SILVA e OLIVEIRA, 2018; BRASIL, 2017). 

Em 2016, o Nordeste brasileiro apresentou uma taxa de detecção geral de 23,42/ 100 mil habitantes, 

estando abaixo apenas do Norte com 34,26/100 mil habitantes, e do Centro-Oeste com 37,27/100 mil habitantes. 

Em relação ao estado de Alagoas, a taxa de detecção geral nos casos de hanseníase foi de 10,79/100 mil 

habitantes no respectivo ano (BRASIL, 2018). 

Em busca de reverter o quadro alarmante dos casos de hanseníase no país, o Brasil está em acordo com a 

Estratégia Global para a Hanseníase 2016-2020, um plano de ação da OMS que propõe a detecção precoce e o 

tratamento imediato, para evitar a incapacidade e a transmissão da infecção, com o objetivo de erradicá-la (OMS, 

2016). Para tal, é relevante conhecer o perfil da doença nos municípios brasileiros, visando ações que contribuam 

na eliminação da mesma. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi caracterizar os casos de hanseníase 

notificados em Arapiraca, Alagoas, no ano de 2017. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa no qual foram utilizados 

dados secundários de casos de hanseníase ocorridos em 2017, no município de Arapiraca, Alagoas.  

Os dados foram provenientes do SINAN, que contém todos os casos notificados e confirmados no 

referido ano, e disponibilizados pelo DATASUS. O SINAN é alimentado pela Vigilância Epidemiológica no 

âmbito estadual e municipal, bem como é consolidado no âmbito nacional pelo DATASUS que disponibiliza os 

dados individualizados, porém não identificados. Os dados do estudo foram selecionados por meio do aplicativo 

TABNET a partir de suas caixas de opções (linha, coluna e medidas). Para tratamento dos dados foi utilizado o 

programa Microsoft Office Excel 2010.  

Ressalta-se que o estudo não foi encaminhado para apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa por 

ser uma análise de dados secundários de domínio público. No entanto, foram respeitados os princípios éticos da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 2017, foram registrados e acompanhados 41 casos de hanseníase, sendo 36 casos novos em 

Arapiraca-AL. Destes, 5,6% (n=02) ocorreram em menores de 15 anos. Em relação aos casos registrados, 

observou-se o predomínio do sexo feminino (53,6%) e da faixa etária de adultos entre 20 e 34 anos de idade 

(26,8%), conforme a Tabela 1. 

Um estudo realizado no período de 2001 a 2007 encontrou resultados semelhantes, onde 57,4% dos casos 

de hanseníase ocorreram em mulheres. Os autores ressaltam que os homens têm menos preocupação com o 

corpo e com a estética quando comparado às mulheres. Assim, as mesmas teriam mais oportunidade de 

diagnóstico do que os indivíduos do sexo masculino. O mesmo estudo demonstrou ainda que 81,5% dos casos 

foram novos, assemelhando-se ao presente estudo (MELÃO et al., 2011).  

No que concerne à classificação operacional atual, segundo o diagnóstico, os doentes são classificados em 

paucibacilares quando possuem até cinco lesões de pele ou multibacilares quando há presença de seis ou mais 

lesões (BRASIL, 2017). O estudo constatou que 61% dos casos foram multibacilar e 39% paucibacilar (Tabela 

2), dados estes condizentes com a literatura. Assim, a forma multibacilar também foi predominante em estudos 
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realizados por Costa e Cols. (2017) e Miranzi, Pereira e Nunes (2010).  

No que se refere à forma clínica, observou-se que a maioria era diforma, correspondendo a 34,1% dos 

casos, corroborando com os estudos de Costa e Cols. (2017) e Miranzi, Pereira e Nunes (2010) que obtiveram 

53,5% e 69,1% da forma clínica diforma, respectivamente.  

Tabela 1 – Distribuição dos casos de hanseníase segundo sexo e faixa etária, Arapiraca, AL, 2017. 

 

Caraterísticas N (%) 

   

Sexo   

Masculino 19 46,4 

Feminino 22 53,6 

Total 41 100,0 

   

Faixa Etária   

10 a 14 anos 04 9,8 

15 a 19 anos 02 4,9 

20 a 34 anos 11 26,8 

35 a 49 anos 10 24,4 

50 a 64 anos 08 19,5 

65 a 79 anos 05 12,2 

80 ou mais 01 2,4 

Total 41 100,0 

          Fonte: DATASUS, 2017. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos casos de hanseníase quanto à classificação operacional atual e forma clínica da 

doença, Arapiraca, AL, 2017.  

 

Caraterísticas N (%) 

   

Classificação Operacional Atual   

Paucibacilar 16 39,0 

Multibacilar 25 61,0 

Total 41 100,0 

   

Forma Clínica   

Indeterminada 05 12,2 

Tuberculoide 12 29,3 

Diforma 14 34,1 

Virchowiana 07 17,1 

Não Classificada 03 7,3 

Total 41 100,0 

          Fonte: DATASUS, 2017.  
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O estudo evidenciou a predominância do Grau 0 de incapacidade física. Além disso, ressalta-se a 

ocorrência de um quantitativo relevante quanto ao não preenchimento destes dados, corroborando com o estudo 

de Brito e Cols. (2016), onde cerca de 50% haviam ignorado esta informação. Assim, nota-se a importância do 

registro nas fichas de notificação individual e, consequentemente, no SINAN durante o acompanhamento dos 

casos, para obtenção de resultados fidedignos.  

Gráfico 1 – Avaliação do Grau de Incapacidade Física dos casos de hanseníase, Arapiraca, AL, 2017.  

 

 
    Fonte: DATASUS, 2017. 

 
As incapacidades físicas são sinalizadores do diagnóstico tardio da doença e manifestam-se por perda de 

sensibilidade protetora, diminuição da força muscular e/ou surgimento de deformidades. Ocorrem nas mãos e/ou 

pés e/ou olhos. Quanto à classificação, tem-se grau 0 quando a força muscular e a sensibilidade desses 

segmentos estão preservadas; grau 1 quando tem diminuição da força muscular e/ou de sensibilidade; e grau 2 

quando há deformidade visível em um ou mais dos segmentos corporais (BRASIL, 2016).  

No que diz respeito ao tipo de alta/ saída, o estudo evidenciou que 14,6% (n=06) tiveram cura; 29,2% 

(n=12) foram transferidos para o mesmo município e 29,2% (n=12) foram transferidos para outro município; 

4,9% (n=2) abandonaram o tratamento e 22,1% (n=09) ignoraram esta informação. É importante frisar que o 

tratamento pode durar de 06 a 12 meses, a depender da classificação operacional do indivíduo. Aos que 

abandonam o tratamento, deve-se realizar a busca e reavaliação clínica para definição da conduta adequada.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo mostrou o perfil epidemiológico e clínico da hanseníase em Arapiraca no respectivo corte 

temporal, evidenciando a realidade do município, contribuindo para a adoção de estratégias que viabilizem o 

controle e possível eliminação da doença.  

Dentre elas, destacam-se o diagnóstico situacional, tratamento efetivo, prevenção e tratamento de 

incapacidades, notificação adequada dos casos, qualificação dos profissionais e assistência multiprofissional.  

A hanseníase é uma doença negligenciada que requer um olhar diferenciado no âmbito da saúde pública. 

Apesar dos avanços em relação ao diagnóstico precoce e monitoramento dos casos, percebeu-se a necessidade de 

intensificar a busca ativa e trabalhar a temática na atenção básica através de ações de promoção e prevenção, a 

fim de conscientizar a população. 
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RESUMO: A esquistossomose é uma doença parasitária infecciosa parasitária causada pelo verme trematódeo 

Schistosoma mansoni. Ela se apresenta endêmica em vasta extensão do território brasileiro e considerada ainda, 

um grave problema de saúde pública, pois acomete milhões de pessoas, provocando, anualmente, um número 

expressivo de formas graves e óbitos com cerca de 2,5 milhões de pessoas infectadas. A situação epidemiológica 

para a morbidade em Alagoas é imprecisa e pouco conhecida, em termos de produção científica. Sabe-se que o 

estado continua tendo uma das maiores prevalências (3,35%) para a esquistossomose mansoni no Brasil. Dessa 

forma, objetivou-se analisar o perfil epidemiológico dos casos notificados de esquistossomose entre os anos de 

2010 a 2017 em Alagoas. O estudo foi do tipo descritivo epidemiológico, com as informações referentes aos 

dados dos casos notificados de esquistossomose no Estado de Alagoas entre 2010 e 2017. Para levantamento dos 

dados, foi utilizada a base de dados do Programa de Controle da Esquistossomose por meio do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Observou-se cerca de 78. 823 casos positivos para a doença no 

período. Foi observado cerca de 68% dos casos diagnosticados com baixa carga parasitária. Foi verificado 

também um total de 3658 caramujos capturados das três espécies hospedeiros e 184 moluscos positivos para o 

verme para duas das três espécies. Alagoas ainda mostra um grande número de casos de esquistossomose, 

principalmente por ser uma região endêmica para essa doença. Assim, necessita-se de medidas profiláticas para 

evitar a infecção e programas de controle do vetor. 

 

PALAVRAS CHAVE: doença negligenciada, Schistosoma mansoni, geo-helmintoses. 

 

ABSTRACT: Schistosomiasis is a parasitic infectious parasitic disease caused by the trematode worm 

Schistosoma mansoni. It is endemic in a large part of the Brazilian territory and is considered a serious public 

health problem, affecting millions of people annually, causing an expressive number of serious forms and deaths 

with about 2.5 million people infected. The epidemiological situation for morbidity in Alagoas is imprecise and 

little known in terms of scientific production. It is known that the state continues to have one of the highest 

prevalences (3.35%) for schistosomiasis mansoni in Brazil. The objective of this study was to analyze the 

epidemiological profile of the reported cases of schistosomiasis between the years 2010 to 2017 in Alagoas. The 

study was of the epidemiological descriptive type, with the information referring to the data of the reported cases 

of schistosomiasis in the State of Alagoas between 2010 and 2017. For data collection, the database of the 

Schistosomiasis Control Program was used through the System of Information of Notification of Injury 

(SINAN). About 78,823 cases were positive for the disease in the period. About 68% of the cases diagnosed with 

low parasitic load were observed. A total of 3658 captured snails from the three host species and 184 worm 

positive molluscs were also checked for two of the three species. Alagoas still shows a large number of cases of 

schistosomiasis, mainly because it is an endemic region for this disease. Thus, we need prophylactic measures to 

avoid infection and vector control programs. 

 

KEYWORD: neglected diseases, Schistosoma mansoni, geo-helmintoses. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A esquistossomose é uma doença parasitária infecciosa parasitária causada pelo verme trematódeo 

Schistosoma mansoni. O ciclo de vida deste parasita é hereroxênico apresentando duas fases: uma assexuada no 

hospedeiro intermediário (caramujos do gênero Biomphalaria), e sexuada no hospedeiro definitivo (vários 

mamíferos, principalmente o homem) (KATZ; ALMEIDA, 2003; BRASIL, 2008).  

mailto:wandklebson.paz@gmail.com
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Essa doença é classificada como tropical negligenciada (DTNs), que são enfermidades geralmente 

transmissíveis, que ocorrem em maior frequência nos países subdesenvolvidos, necessitando de condições 

climáticas quentes e úmidas para se proliferarem. Dessa forma, ela se apresenta endêmica em vasta extensão do 

território brasileiro e considerada ainda, um grave problema de saúde pública, pois acomete milhões de pessoas, 

provocando, anualmente, um número expressivo de formas graves e óbitos (BRASIL, 2008; GARCIA, et al., 

2011). 

No Brasil, estima-se em cerca de 2,5 milhões de pessoas infectadas (OMS, 2007). Sendo assim, essa 

morbidade está presente em todas as regiões, mas de forma endêmica em uma faixa contínua nos estados de 

Alagoas, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe; e de forma focal nos 

seguintes estados: Pará, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal (BRASIL, 2014).  

No estado de Alagoas, os primeiros registros de sua ocorrência foram na cidade de Penedo, onde foram 

encontrados planorbídeos infectados. Posteriormente, a espécie foi descoberta em mais 23 municípios. 

Atualmente a esquistossomose é endêmica em quase todo o Estado. (COUTO, 2005). Alagoas é dividida em 10 

regiões de saúde, das quais, apenas a 9ª e a 10ª região são consideradas não endêmicas para a parasitose 

(BRASIL, 2011). Porém já é evidenciado em trabalhos como os de Ramos et al. (2018) e Gomes et al. (2018), 

que há casos de caramujos hospedeiros não infectados dessa doença em áreas não endêmicas do estado, 

necessitando apenas que alguém infectado ponham seus dejetos contendo o ovo do trematódeo em coleções 

hídricas contendo tais moluscos para iniciar o ciclo biológico do verme. 

A situação epidemiológica para a morbidade em Alagoas é imprecisa e pouco conhecida, em termos de 

produção científica. Sabe-se que o estado continua tendo uma das maiores prevalências (3,35%) para a 

esquistossomose mansoni no Brasil, como recentemente foi demonstrado pelo Inquérito Nacional de Prevalência 

da Esquistossomose mansoni e geo-helmintoses. Soma-se a esta problemática o fato do estado que possui 10 

Regiões de Saúde ter apenas duas delas consideradas não endêmicas para esquistossomose mansoni, sendo estas 

a 9º e a 10º. Além do que, no inquérito supracitado foi diagnosticado escolares com a presença de ovos de S. 

mansoni em suas fezes, como também há sucessivos registros de casos graves da doença, na região não 

endêmica, notificados por meio do SINAN (KATZ, 2018). 

A endemia já consolidada na maioria dos municípios de Alagoas, não deve ser atribuída apenas ao 

problema da doença, mas as circunstâncias associadas à sua incidência. Além da problemática supracitada 

devemos considerar outros fatores também determinantes, como o uso de águas naturais contaminadas como 

única opção para trabalhos domésticos, agricultura e de lazer para crianças e adultos principalmente no verão 

onde se considera a estação em que há o maior número de infecções, pois há maior de cercárias devido a 

temperatura, além de estimular a reprodução de microalgas que são alimento dos moluscos hospedeiros (SILVA, 

2011; GOMES et al., 2012). 

Dessa forma, definir o perfil epidemiológico dessa doença, auxiliaria no combate da mazela, 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 

 Dessa forma, objetivou-se analisar o perfil epidemiológico dos casos notificados de esquistossomose 

entre os anos de 2010 a 2017 em Alagoas.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Para isso, realizou-se um estudo do tipo descritivo epidemiológico, com as informações referentes aos 

dados dos casos de esquistossomose notificados no Estado de Alagoas no período de 2010 a 2017. Para isso, 

utilizou-se a base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Programa de 

Controle da Esquistossomose. Considerando que a esquistossomose não é uma doença endêmica em todos os 

municípios do Estado, optou-se em fazer a descrição detalhada das informações referentes a todo estado. O 

período compreendido do estudo foi 2010 a 2017, totalizando um intervalo de oito anos. 

As variáveis investigadas foram: ano de notificação da doença, número absolutos de casos, carga 

parasitária, caramujos capturados e positividade dos caramujos para a larva do verme. 

Os dados obtidos foram analisados e organizados de acordo com suas frequências, e apresentados em 

ilustrações e tabelas, utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2016, Word 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Em Alagoas, segundo dados do Programa de Controle da Esquistossomose, realizou-se exames 

parasitológicos com o fim de se investigar a possibilidade de esquistossomose em quase 2 milhões de pessoas no 

estado no período de 2010 a 2017. Dessa população, cerca de 4.6% apresentaram positividade para a doença, 

totalizando 78. 823 casos (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Casos positivos da esquistossomose de acordo com o ano de ocorrência no Estado de Alagoas, 

no período de 2010 a 2017. 

Fonte: MS/SVS/GT PCE 
  

Percebe-se um número expressivo de casos em todos os anos de estudo. Porém o gráfico mostra-se 

com tendência ao decréscimo de casos positivos a partir do ano de 2014. Isso pode ser devido a aumento 

do controle da doença por meio de políticas sociais e econômicas, mesmo que ainda seja insuficiente para 

o estado (JORDÃO et al, 2014). 

Após a confirmação do diagnóstico da esquistossomose é importante levar em conta a carga 

parasitária do paciente. Muitos sintomas são indicativos da possibilidade de uma grande ou pequena 

carga, além de direcionar o tratamento segundo a agressividade da doença. Cargas parasitárias baixas são 

comuns em pacientes assintomáticos ou que apresentem apenas sintomas intestinais (diarreia, pequenos 

sangramentos); enquanto cargas parasitárias altas estão presentes em pacientes com 

hepatoesplenomegalia ou que apresentem comprometimento renal, neurológico, pulmonar, cardíaco ou 

em outros tecidos (JORDÃO et al, 2014) 

De modo epidemiológico, detectar pacientes com baixa carga parasitária, é tão importante quanto 

aos pacientes de maiores cargas, pois eles podem ser responsáveis por manter a doença naquelas 

localidades.  

Em Alagoas, no período de estudo, cerca de 68% dos casos diagnosticados foi de baixa carga 

parasitária (1 a 4 ovos) (Gráfico 2). 

A presença de indivíduos com esquistossomose, associado à presença de caramujo naquela localidade, é 

indicativo de endemia. A presença do caramujo Biomphalaria, em especial o Biomphalaria glabrata, é 

fortemente associada à doença, (pois é o mais suscetível a infecção a larva), servindo de alerta para medidas 

contra a disseminação da doença. (SOUSA, 2012). 
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Gráfico 2: Carga parasitária em diagnosticados com esquistossomose no período de 2010 a 2017 no 

estado de Alagoas. 

 
Fonte: MS/SVS/GT PCE 

O gráfico abaixo (Gráfico 3) mostra as espécies e quantidades dos caramujos do gênero Biomphalaria, 

encontradas no estado. Biomphalaria glabrata se mostrou predominante em relação as outras duas espécies 

hospedeiras para a doença, com um total de 3658 indivíduos capturados. Seguido por Biomphalaria straminea 

(120 capturados) e depois Biomphalaria tenagophila (28 capturados). 

 

Gráfico 3: Espécies de caramujos do gênero Biomphalaria capturados no estado de Alagoas no período de 2010 

a 2017. 

 
Fonte: MS/SVS/GT PCE 

  
 Em relação a positividade dos caramujos capturados, foi demonstrado um número pequeno em relação a 

quantidade de capturados e não foi demonstrado positividade em todos os anos de estudo de acordo com o PCE. 

Foram encontrados 183 B. glabrata positivos, seguido por B. straminea com apenas 1, e não teve nenhum 

registro de positividade para B. tenagophila.  (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Espécies de caramujos do gênero Biomphalaria positivos no estado de Alagoas no período de 2010 a 

2017. 

 
Fonte: MS/SVS/GT PCE 

 

Diversos fatores naturais e sociais favoráveis à esquistossomose estão presentes no estado de Alagoas. 

Por isso a importância de políticas de saneamento e conscientização sanitárias junto à população, sobretudo 

populações rurais que tem práticas tradicionais e culturais que podem auxilia a contaminação pela larva do 

verme em regiões que contenham coleções hídricas doces que são propícias ao desenvolvimento dos caramujos 

hospedeiros. 

 

CONCLUSÃO 

 
Neste período de 2010 a 2017, os índices relacionados à esquistossomose em Alagoas mostraram um 

número elevado de casos positivos totalizando 78.823 notificações. Também se constatou que houve uma 

redução dos casos de alta carga parasitária. Neste período, o ano que apresentou maior número de casos foi 2010 

e o ano com menor número de diagnosticados foi 2017. Os resultados aqui apresentados estão em conformidade 

com a literatura, que mostrou resultados aproximados em municípios de Alagoas e do nordeste brasileiro, 

ratificando a necessidade de medidas direcionadas ao perfil dos infectados.  

Alagoas é um estado que ainda mostra um grande número de casos de esquistossomose, principalmente 

por ser uma região endêmica para essa doença, demonstrando grande números de casos da mesma. Assim, 

necessita-se de medidas profiláticas para evitar a infecção e programas de controle do vetor. 
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RESUMO: O bullying é um problema de saúde pública presente principalmente em escolas. Diante disso, este 

trabalho buscou identificar as semelhanças e dissonâncias a respeito da compreensão de estudantes do ensino 

fundamental e médio sobre bullying em escolas de Arapiraca-AL. Trata-se de um estudo quantiqualitativo, que 

foi realizado em quatro escolas da rede pública de Arapiraca-AL, duas de ensino fundamental e duas de ensino 

médio no período de novembro 2016 a agosto de 2017. Foram realizadas visitas e ações educativas nas escolas, 

sendo aplicadas enquetes que obteve a participação de 516 alunos com faixa etária de 10-29 anos. A temática do 

bullying foi apresentada utilizando banner e foram adotadas fichas de vivências durante as intervenções. Os 

dados coletados foram tabulados em planilha do Microsoft Office Excel, versão 2013. Os alunos demonstraram 

interesse pela temática e relataram da necessidade de abordagem nas escolas. Os dados das enquetes refletiram 

que é essencial que se tenha outros momentos nas escolas para discussões e sensibilização sobre o tema. Em 

todas as escolas o bullying se faz presente, mas geralmente consideram a prática como brincadeira. Nesta 

perspectiva, intervenções se mostram como uma ferramenta importante para se fazer uma análise prévia da 

temática na escola. Diante do exposto, é relevante destacar que independente do nível escolar os alunos possuem 

pouco conhecimento sobre o tema, porém, o interesse foi evidente, o que pode facilitar futuras intervenções. 

Ademais, as escolas podem fazer parcerias com a secretaria de saúde, para promover acompanhamento 

psicológico com os alunos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Violência escolar, ação educativa, sensibilização.  

Understanding about bullying in Arapiraca- AL elementary schools: 

similarities and dissonances 

ABSTRACT: Bullying is a public health problem present mainly in schools. Therefore, this work sought to 

identify the similarities and dissonances regarding the understanding of elementary and middle school students 

about bullying in schools in Arapiraca-AL. This is a quantitative study that was carried out in the framework of 

public schools in Arapiraca-AL, two elementary schools and two high schools in the period from November 

2016 to August 2017. Educational visits and actions were carried out in schools, being applied polls that 

obtained the participation of 516 students with age group of 10-29 years. The bullying issue was presented using 

a banner, and experience sheets were used during the interventions. The data collected were tabulated in a 

Microsoft Office Excel worksheet, version 2013. Students showed an interest in the subject and reported on the 

need to approach in schools. The survey data reflected that it is essential to have other moments in the schools 

for discussions and awareness on the subject. In all schools bullying is present, but generally consider the 

practice as a joke. In this perspective, interventions are shown as an important tool to do a previous analysis of 

thematic in school. In view of the above, it is important to highlight that, regardless of the school level, students 

have little knowledge about the theme, however, the interest was evident, which may facilitate future 

interventions. In addition, schools can partner with the health department to promote psychological counseling 

with students. 

KEYWORD: Violence at school, educational action, sensitization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a violência no âmbito educacional tem se destacado na mídia. Esta prática é conhecida 

mundialmente como bullying e é executada através de agressão verbal ou física caracterizada por atos 

repetitivos, intencionais e sem motivo contra um ou mais indivíduos (LIBERAL et al., 2005). Nesse contexto, 

agredir, humilhar, perseguir, intimidar, entre outras ações, são características do bullying (SILVA, 2010; 

CALHAU, 2010), as quais podem resultar em uma série de consequências para as vítimas, tais como impactos 

negativos no processo de aprendizagem e nos relacionamentos interpessoais dos estudantes (FANTE, 2005). É 

nesse contexto conturbado que muitos alunos desistem da escola para tentarem se livrar das ações que 

caracterizam o bullying, porém, esta decisão não soluciona o problema, uma vez que as consequências deste já 

estão impactando diretamente sua qualidade de vida. Para agravar ainda mais este problema, outros estudantes 

também abandonam a escola aos poucos, faltando às aulas para não se tornarem as próximas vítimas (LAMAS et 

al., 2013). 

Desde a antiguidade existia o bullying, porém, não se atribuía uma devida importância à temática, pois as 

ações que caracterizavam a violência escolar eram e continuam sendo consideradas brincadeiras por alguns 

atores desta prática, o que pode ter contribuído para que esta percepção fosse disseminada e cultivada entre 

gerações (SILVA, 2010). Nesse cenário, é relevante destacar a necessidade da abordagem da temática bullying 

em escolas, pois possibilita aos estudantes e demais segmentos escolares um maior entendimento sobre o tema e 

o desenvolvimento de percepções críticas acerca desse problema vivenciado cotidianamente em diversas 

instituições escolares de todo mundo. Neste contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais - Saúde (BRASIL, 

1998) ressaltam a necessidade de abordagem de temas relacionados à saúde dos alunos, colaborando para a 

formação de cidadãos reflexivos, multiplicadores de saberes e promotores de saúde. Isso é notavelmente 

importante uma vez que a falta de informação sobre o tema e ações de prevenção em projetos políticos 

pedagógicos podem dificultar a abordagem desse assunto tão importante, o bullying no ambiente escolar, sendo 

esses os empecilhos que mais se destacam nessa problemática (MALTA et al., 2010; BERNARDINI, 2010; 

NETO, 2005). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PeNSE) no ano de 2009 realizou um estudo e verificou o entendimento e disseminação do bullying 

entre os estudantes. Os resultados da pesquisa sobre a frequência com que os colegas da escola esculacharam, 

zoaram, mangaram, intimidaram e disseminaram outras ações características deste tipo de violência nos últimos 

30 dias demonstrou que 5,4% dos estudantes entrevistados afirmaram terem sido submetidos às práticas de 

bullying sempre ou na maior parte das vezes, 25,4% dos alunos sofreram violência escolar raramente ou às vezes 

e 69,2% dos alunos não sofreram bullying (IBGE, 2009). Comparando esses resultados com os obtidos pela 

PeNSE no ano de 2015 envolvendo os mesmos questionamentos, constatou-se que houve aumento da prática  do 

bullying (7,4%) entre os educandos que sofreram a agressão com frequência nos últimos 30 dias  e 39,2% foram 

vítimas raramente ou às vezes (IBGE, 2016). Esses dados evidenciam que o número de vítimas do bullying no 

ambiente escolar vem aumentando com o passar dos tempos e diante disso, medidas preventivas devem ser 

adotadas pelas escolas para promover uma reflexão e entendimento acerca dessa temática.  

O bullying é considerado um problema de saúde pública. Logo, devem ser criados meios para combater 

esta prática, principalmente no ambiente escolar (IBGE, 2016). Dessa forma, no ano de 2015, foi criado o 

Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying), em todo o Brasil, por meio da Lei nº 13.185, de 

2015. Com a finalidade de combater essa prática, o 5º artigo desta lei (BRASIL, 2015) afirma que é dever do 

estabelecimento de ensino, proporcionar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência 

e à intimidação sistemática. Diante disso, as escolas possuem um papel fundamental nas reflexões acerca do 

bullying, para promover uma maior sensibilização de todos os sujeitos envolvidos nos diversos segmentos 

escolares. Diante disso, este trabalho buscou identificar as semelhanças e dissonâncias a respeito da 

compreensão de estudantes do ensino fundamental e médio sobre bullying em quatro escolas de Arapiraca-AL. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A pesquisa foi realizada a partir de ações educativas desenvolvidas no Projeto Saúde em Foco na Escola 

pelos integrantes do Grupo de Estudos sobre Educação em Saúde e Formação de Educadores (GESFE), da 
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Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca. A coleta dos dados ocorreu durante os meses de 

novembro de 2016 a agosto de 2017. 

Trata-se de um estudo de caráter quantiqualitativo. De acordo com Turato (2005) na metodologia 

qualitativa, emprega-se a concepção trazida das Ciências Humanas, em que os pesquisadores tentam dar sentido, 

significado ou interpretar os fenômenos aos quais pessoas estão sujeitas na dimensão individual ou coletiva. 

Souza e Kerbauy (2017) salientam que a pesquisa quantitativa busca objetividade nos resultados, tendo um 

distanciamento entre o sujeito e objeto, obtendo uma imparcialidade na pesquisa de acordo com as ideias do 

positivismo.  

Para obtenção dos dados necessários para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi estabelecido 

inicialmente um contato com os diretores e/ou coordenadores das escolas, assim como, com os professores do 

ensino fundamental e médio para participarem do referido estudo, que abrangeu quatro escolas situadas no 

município de Arapiraca, Alagoas, dentre as quais duas ofertam o ensino fundamental (Escolas A e B) e as outras 

duas apenas o ensino médio (Escolas C e D). Participaram 516 alunos na faixa etária de 10-29 anos respondendo 

as enquetes aplicadas, distribuídos entre os turnos matutinos e vespertinos das escolas em que as intervenções 

educativas foram realizadas, sendo 162, 115, 160 e 79 alunos das escolas A, B, C e D, respectivamente. Com 

essa enquete buscou-se saber se na opinião dos estudantes o bullying é um tema que deve ser abordado com 

frequência na escola. A seleção dos alunos foi aleatória de acordo com interesse dos estudantes pela atividade 

que estava sendo socializada no pátio das escolas, mas não foi de natureza probabilística. 

Em cada ação foram abordados diversos assuntos relacionados à saúde, incluindo o tema bullying, o qual 

foi abordado utilizando como recurso visual um banner com curiosidades, informações e aspectos 

epidemiológicos acerca da temática (Figura 01). As observações da equipe foram anotadas em fichas de 

vivências referentes à atividade desenvolvida em cada escola, caracterizando um método de coleta através da 

observação participante, em que de acordo com Angrosino (2009) o pesquisador se integra na realidade a ser 

investigada e faz a sua leitura do objeto de estudo. 

 

Figura 01 - Intervenção educativa com exposição de banners em escolas de educação básica de Arapiraca- 

Alagoas. Escolas A e B de ensino fundamental e escolas C e D de ensino médio. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Os dados obtidos das enquetes foram tabulados em planilha do Microsoft Office Excel, versão 2013 e 

analisado através de estatística descritiva e o cálculo da taxa de respondentes, sendo apresentados na forma de 

tabela. Para calcular essa taxa foi considerado: o número de alunos que responderam à enquete/ total de alunos 

matriculados na escola, multiplicado por 100 (cem). As observações foram sistematizadas em duas categorias (O 

bullying no cotidiano escolar e Fatores relacionados à prática do bullying na escola) e discutidas com a literatura 

pertinente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No geral, a maioria dos estudantes investigados nas escolas (59,50%) apontaram o interesse acerca do 

tema bullying e a necessidade de abordagem deste em outros momentos nas referidas instituições escolares. 

Apenas a Escola A, que oferta somente os anos finais do ensino fundamental, exibiu o maior percentual de 

estudantes que julgaram não ser relevante abordar frequentemente a temática em questão no ambiente escolar, 

totalizando 51,85%. A Escola B, de ensino fundamental, apresentou um percentual de 60,87% de estudantes que 

demonstraram interesse com a temática. Em outra perspectiva, as Escolas C e D, que oferecem apenas ensino 

médio, apresentaram os maiores percentuais de estudantes que acreditam ser necessário tratar com maior 

frequência o tema bullying no âmbito escolar, o qual correspondeu a 63,13% e 73,42%, respectivamente (tabela 

1). 

Por outro lado, as maiores taxas de respondentes observadas foram registradas nas escolas de ensino 

fundamental A e B com 33,75 e 35,06 respondentes/100 estudantes matriculados, respectivamente, como 

apresentado na tabela 1. Isso revela um maior interesse dos estudantes desse nível de ensino em participar das 

atividades educativas oferecidas no ambiente escolar. 

Tabela 1 – Visão de estudantes acerca da necessidade de abordagem do bullying no contexto de duas de Ensino 

Fundamental (EF) II e duas de Ensino Médio (EM) de Arapiraca (AL), 2016-2017. 

 

 

 O bullying é um tema que deve ser 

abordado com frequência na 

escola? 

 

 

Escola 
Nível Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

Total 

n (%) 

Taxa de 

respondentes* 

Escola A 
EF 

78 (48,15) 84 (51,85) 162 (100,00) 
33,75 

Escola B 
EF 

70 (60,87) 45 (39,13) 115 (100,00) 
35,06 

Escola C 
EM 

101 (63,13) 59 (36,87) 160 (100,00) 
20,10 

Escola D 
EM 

58 (73,42) 21 (26,58) 79 (100,00) 
12,80 

Total 
 

307 (59,50) 209 (40,50) 516 (100,00) 
 

 *por 100 estudantes matriculados 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados das enquetes refletem que é importante ter um maior acompanhamento dos estudantes nas 

escolas, bem como a uma maior disponibilização de atividades ou momentos que proporcionem aos estudantes a 

oportunidade de identificarem e discutirem os problemas associados ao tema em questão, inseridos na realidade 

escolar. O fato de que os estudantes muitas vezes consideram o bullying como uma brincadeira, eles não 

atribuem tanto interesse à temática, como caracterizado principalmente nos resultados da Escola A. Diante disso, 

Field (1999) destaca que a falta de abordagem da temática contribui para que os estudantes considerem o 

bullying como uma brincadeira.  
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O bullying no cotidiano escolar 

 

Ao decorrer das intervenções educativas nas escolas de ensino fundamental II e ensino médio, tornou-se 

perceptível que a temática em questão não era abordada de maneira efetiva nestas realidades educacionais. O 

desconhecimento dos estudantes acerca do tema foi evidente em diversos momentos nos quais alguns educandos 

chutavam, apelidavam e provocavam seus colegas durante a exposição dos banners temáticos. Na escola A, 

durante a ação educativa, uma aluna foi empurrada propositalmente em uma lixeira presente no pátio do colégio 

e a maioria dos estudantes presentes julgaram o fato ocorrido como uma atitude normal. Estas situações de 

passividade dos observadores diante destas agressões ocorrem frequentemente, como pontuado por Aguiar e 

Barrera (2017), contribuindo de maneira negativa para a abordagem do problema e impactando em diversas 

dimensões tanto as vítimas da violência quanto o próprio estudante que observa o ato, moldando sua formação 

moral e psicológica em decorrência do ambiente de desrespeito, insegurança e banalização de atitudes violentas 

que estas práticas edificam. 

Nesse contexto, foi perceptível que em todas as demais escolas investigadas, as práticas de bullying 

figuram cotidianamente na realidade escolar. Apesar de ser um problema presente na sociedade, diversos 

estudantes dessas escolas compreendem as ações características do bullying apenas como brincadeiras e 

desconhecem as consequências negativas que esse tipo de violência pode trazer para a qualidade de vida das 

vítimas, as quais, frequentemente, podem se tornar novos agressores e perpetuadores destes atos. A concepção 

do bullying enquanto brincadeira na visão dos agressores foi evidenciada por Aguiar e Barrera (2017), ao 

registrar que 29% dos alunos da escola pública investigada afirmaram tal opinião. Além disso, Silva et al. (2017) 

destacaram em sua pesquisa que os estudantes conseguem distinguir o bullying, porém, muitas vezes consideram 

como brincadeira.  

Ademais, nas instituições investigadas no presente estudo, o turno vespertino foi apontado pelos 

estudantes participantes na intervenção como aquele em que é mais comum ocorrer práticas de bullying, sendo 

os indivíduos do sexo masculino os principais atores destas práticas nas escolas. Outras pesquisas realizadas por 

Aguiar e Barrera (2017), Zequinão et al. (2016) e Melo et al. (2017) também sinalizam nos seus estudos uma 

maior incidência de indivíduos do sexo masculino como os praticantes de bullying nas instituições escolares. 

Entretanto, vale ressaltar que nos momentos de interação com os alunos nas ações educativas, também 

possibilitou um período de sensibilização importante aos estudantes, os quais socializaram experiências do 

passado e presente que marcaram suas vidas ao decorrer de sua trajetória estudantil. Tanto nas escolas de ensino 

fundamental quanto nas escolas de ensino médio os estudantes afirmaram que as práticas de bullying são 

frequentes nas salas de aulas e nos pátios durante os intervalos. Nesse sentido, Aguiar e Barrera (2017), Silva et 

al. (2017) e Zequinão et al. (2016) também identificaram a sala de aula e os intervalos como os principais 

espaços de ocorrência de bullying nas instituições escolares em que seus estudos foram realizados. 

Segundo alguns estudantes das escolas A e C, alguns professores também atuam de forma a provocar o 

bullying na sala de aula, mesmo considerando a prática como brincadeira. Nessa perspectiva, Silva e Costa 

(2016) destacam que ações que caracterizam o bullying também podem ser influenciadas pelos aspectos que se 

inter-relacionam nos vínculos que são estabelecidos entre os estudantes e os segmentos escolares, incluindo os 

professores, o que diverge da tradicional concepção difundida de que esta violência é resultado, essencialmente, 

de problemas relacionados à desestruturação familiar dos alunos. No entanto, é relevante destacar a relação 

existente entre a expressão do bullying no âmbito escolar e a existência de problemas familiares que contribuem 

para o desenvolvimento e manutenção de hábitos que comprometem a qualidade de vida dos jovens. 

 

Fatores relacionados à prática do bullying na escola 

 

Estudos afirmam que os adolescentes envolvidos em práticas de bullying, sobretudo os agressores, 

utilizam mais substâncias psicoativas que estudantes não relacionados com tais situações (HORTA et al., 2018). 

Comportamentos de risco à saúde como o consumo de álcool, tabaco e drogas, como também a manutenção de 

relações sexuais precoces são mais comuns entre os agressores, que podem, além disso, exibir problemas 

relacionados à saúde mental (MELO et al., 2017). Diante disso, conhecer estes aspectos é essencial para o 

desenvolvimento de estratégias educativas para o diagnóstico precoce e prevenção do uso de drogas no ambiente 

escolar e demonstram a amplitude de problemas que afetam a saúde na escola e na comunidade, os quais estão 

associados à expressão do bullying nas instituições escolares. Portanto, as intervenções educativas se mostram 
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como uma importante ferramenta para que se possa fazer uma análise prévia da situação a qual a instituição 

escolar estar inserida.  

A partir dessa pesquisa, tornou-se evidente que, na educação básica, a falta de abordagem e a ausência de 

diálogo sobre o tema bullying e seus múltiplos aspectos relacionados são os principais fatores que contribuem 

para perpetuar e disseminar esta violência que se delineia no âmbito educacional de modo silencioso e 

contundente. De acordo com Silva e Rosa (2013), a inclusão no currículo escolar de discussões sobre o bullying 

é fundamental para possibilitar a sensibilização dos educandos e estimular o diálogo aberto acerca do problema, 

minimizando o tão característico sofrimento em silêncio.  É nesse contexto que muitos estudantes da escola C 

apontaram a timidez, o medo dos agressores e a ausência de comunicação com os segmentos da gestão escolar 

como empecilhos no combate ao bullying. Diante disso, é fato notório que a atuação conjunta da instituição 

escolar, da família e da comunidade é imprescindível a abordagem e prevenção da violência escolar expressa sob 

a denominação de bullying. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante dos dados apresentados, foi possível reconhecer que independentemente do nível escolar os 

estudantes conhecem pouco sobre o bullying, e apesar de vivenciar algumas ações que caracterizam esse evento, 

não conseguem identificá-las como prática de intimidação sistemática. Isso evidencia que medidas preventivas e 

reflexivas devem ser trabalhadas nos locais de ensino estudado e possivelmente em outras instituições de ensino 

do município. 

As instituições de ensino precisam reconhecer e dar uma maior importância ao tema bullying, pois este 

problema pode influenciar na aprendizagem dos alunos, podendo levar até a uma evasão escolar nos casos mais 

críticos. Ações de sensibilização podem e devem ser realizadas nas escolas através de palestras, oficinas, rodas 

de conversa, filmes, mesa-redonda e experiências cotidianas, que podem proporcionar uma aproximação maior 

dos estudantes com a temática e uma possível sensibilização entre todos os sujeitos presente no ambiente escolar 

inclusive os familiares dos alunos.  

É relevante destacar que os estudantes têm interesse pela temática, o que facilitaria na abordagem de 

futuras atividades de sensibilização/conscientização nas escolas através de projetos desenvolvidos pelas 

universidades públicas e privadas, bem como as unidades básicas de saúde. Mas ainda nessa perspectiva, é 

importante que as escolas possam fazer parceria com a secretaria de saúde do município, afim de que os alunos 

tenham um acampamento psicológico, pois este profissional é indispensável nestes locais de ensino.   
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RESUMO: A epilepsia é um tipo de desordem neurológica caracterizada por alterações comportamentais 

súbitas, as crises epiléticas. Mesmo sendo uma das doenças neurológicas mais frequentes do mundo, a epilepsia 

ainda é muito desconhecida por parte da sociedade, o que leva a uma problemática sobre o preconceito sofrido 

por pessoas portadoras da doença.  Com isso, o trabalho tem como objetivo avaliar os conhecimentos e atitudes 

relacionados à epilepsia, de estudantes do curso de Ciências Biológicas de duas universidades do estado de 

Alagoas. Para a realização da pesquisa, foi elaborado um questionário contendo 10 questões sobre 

conhecimentos, atitudes e cuidados relacionados à epilepsia, participaram da pesquisa 50 estudantes do curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas e do Centro Universitário Cesmac. O estudo mostrou 

que grande parte dos estudantes não tem conhecimento do que de fato seja a doença, com 50% de respostas 

insatisfatórias sobre essa questão, mostrou também certa problemática no quesito atitudes, onde 48% dos 

estudantes demostraram não saber como proceder caso presencie uma crise epiléptica, ponto muito importante 

para manutenção da integridade física de pessoas portadoras da doença. A falta de conhecimento sobre a 

epilepsia é um fator determinante para rejeição social, isso se torna mais grave quando a falta de conhecimento 

parte de profissionais ou futuros profissionais principalmente das áreas de saúde e educação, aumentando ainda 

mais a estigmatização da doença.   

Palavras-chave: Crise epiléptica, estigma.  

 

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF GRADUATIONS IN 

BIOLOGICAL SCIENCES ABOUT EPILEPSY 

 
ABSTRACT: Epilepsy is a type of neurological disorder characterized by sudden behavioral changes, 

epileptic seizures. Even though it is one of the most frequent neurological diseases in the world, epilepsy is still 

very unknown by society, which leads to a problem about the prejudice suffered by people with the disease. 

With this, the objective of this study is to evaluate the knowledge and attitudes related to epilepsy of students of 

the Biological Sciences course of two universities in the state of Alagoas. To carry out the research, a 

questionnaire containing 10 questions about knowledge, attitudes and care related to epilepsy was prepared, 50 

students from the Biological Sciences course of the State University of Alagoas and the Centro Universitário 

Cesmac participated in the study. The study showed that most of the students are not aware of what the disease 

is, with 50% of unsatisfactory answers on this question, also showed a certain problem in the attitude question, 

where 48% of the students showed not knowing how to proceed if they witnessed a epileptic crisis, a very 

important point for maintaining the physical integrity of people with the disease. The lack of knowledge about 

epilepsy is a determining factor for social rejection, this becomes more serious when the lack of knowledge 

comes from professionals or future professionals mainly from the areas of health and education, further 

increasing the stigmatization of the disease. 

 

KEYWORDS: Epileptic crisis, stigma. 

 

INTRODUÇÃO  

 
 A epilepsia é um tipo de desordem neurológica caracterizada por alterações comportamentais súbitas, as 

crises epiléticas. Essas crises refletem atividade elétrica anormal e paroxística, comprometendo uma ou várias 

áreas do córtex cerebral e podem ser causadas por inúmeras patologias estruturais ou neuroquímicas. (GITAI et 

al., 2008).  As crises epiléticas podem ser definidas como um distúrbio irregular do sistema nervoso central 

causado por descarga elétrica anormal, súbita e sincronizada dos neurônios. (SANTOS, 2015).  
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A incidência e etiologia das epilepsias são variáveis entre os países e populações, sendo mais frequente em 

países que estão em desenvolvimento. Acomete cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, destes 50, 40 milhões 

ocorrem em países em processo de desenvolvimento (SAKIRULLAH et al. 2014; NETO e MARCHETTI, 

2005). Sua prevalência mundial encontra-se entre 77, 7 a 190 casos a cada 100.000 (cem mil) pessoas por ano 

(BURNEO, ZENTENO e WIEBE, 2005).  

Apesar de ser uma das doenças neurológicas mais frequentes do mundo, a epilepsia ainda é muito 

desconhecida por parte da sociedade. Essa escassez de informação, leva aos portadores da doença impactos na 

sua saúde, e também impactos sociais, uma vez que existe uma grande problemática sobre o preconceito sofrido 

por essas pessoas.  

A epilepsia, em função de sua cronicidade, é uma condição que altera a vida do portador tanto no aspecto 

físico quanto psicossocial. É uma síndrome estigmatizada, que impõe restrições em vários aspectos, como o 

familiar, escolar, trabalho e lazer. Existem aproximadamente 20 % dos pacientes epilépticos cujas crises são 

intratáveis, fator que possibilita uma frequência maior de crises, e que interfere direta e negativamente na 

qualidade de vida dos pacientes, dificultando-lhes principalmente a integração social (FRAYMAN, 1999). 

Dessa forma, compreende-se que a epilepsia não é somente uma condição clínica, mas também social, pois, 

o meio social e as atitudes com relação às crises continuam a contribuir para um cenário de ignorância, 

preconceito e exclusão (FELICIANO, 2011).  

 Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo avaliar os conhecimentos e atitudes relacionados à 

epilepsia, de estudantes do curso de Ciências Biológicas de duas universidades do estado de Alagoas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 Para a realização da pesquisa, foi elaborado um questionário com questões sobre conhecimentos, 

atitudes e cuidados relacionados à epilepsia, baseado em Fonseca (2004), contendo as seguintes questões:  

1. O que você entende sobre o que é a epilepsia?  

 

2. Você já viu alguém tendo uma crise epiléptica? 

  

3. Há alguém em sua família que você saiba ter tido crises epilépticas?  

 

4. Você acha que epilepsia é uma doença contagiosa? 

 

5. Você julga necessário que estudantes com epilepsia sejam colocados em classes especiais?  

 

6. Em sua opinião, quais as dificuldades que pessoas com epilepsia encontram com relação ao trabalho?  

 

7. Você empregaria alguém com epilepsia?  

 

8. Você se casaria com alguém com epilepsia?  

 

9. Você acha que a epilepsia afeta a qualidade de vida?  

  

10. Você sabe como proceder se caso presenciar uma crise epiléptica? De que forma faria?  

 

O questionário foi disponibilizado virtualmente para estudantes do primeiro ao último ano do curso de 

Ciências Biológicas de duas instituições, Universidade Estadual de Alagoas e do Centro Universitário Cesmac, e 

participaram voluntariamente da pesquisa 50 alunos. Os dados foram tabulados e analisados a partir da 

plataforma Excel.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A tabela 1 mostra as respostas referentes aos conhecimentos dos estudantes sobre a epilepsia, quando 

perguntados sobre o que é a doença, 3 (6%) dos estudantes afirmaram não saber o que é a epilepsia, 22 (44%) 

demostraram bom entendimento, com respostas satisfatórias, como:  

“É uma doença neurológica que pode vir a ter desde crises de ausência até convulsões, isso acontece 

porque os neurônios começam a trabalhar de forma desordenada e acelerada”.  

“Epilepsia é um período de distribuição energética anormal que ocorre nos neurônios cerebrais de 

forma conjunta excessiva causando assim a epilepsia”.  
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E 25 (50%) dos alunos apresentaram respostas consideradas insatisfatórias, como:  

“A pessoa em questão não tem controle sobre o corpo”. 

“É doença que  faz com que a pessoa desmaie”.  

Sobre as dificuldades que pacientes epilépticos em relação ao trabalho, a maioria dos estudantes 88%, 

afirmaram achar que essas pessoas apresentam dificuldades no trabalho, como por exemplo: preconceito, 

desinformação das pessoas e medo de apresentar uma crise em horário de trabalho. 

Diferentes autores observam que a falta de conhecimento sobre a epilepsia tem sido considerada um 

grande determinante para a rejeição social contra os epiléticos. Grande parte da discriminação é motivada pela 

ideia equivocada de atribuir aos pacientes epiléticos a impotência, a fragilidade e a deficiência mental, além do 

medo de testemunhar e ter que lidar com as causas e sintomas da doença (SOUZA, 2017).  
Souza (2017) traz ainda que estudantes universitários não têm recebido adequado conhecimento sobre 

epilepsia, principalmente na área de saúde e educação. Isso é fator muito importante, pois esses estudantes 

representam uma parcela importante da sociedade, pois se tornarão profissionais vetores de conduta e 

informação.  
 

Tabela 1. Conhecimentos de graduandos em Ciências Biológicas sobre epilepsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

Além dos fatores físicos e sociais, a epilepsia traz também efeitos cognitivos para seus portadores, 

valendo ressaltar que é na infância que a epilepsia tem mais probabilidade de afetar o desenvolvimento, já que é 

nesse período que a criança inicia o processo de escolarização, além de se desenvolver cognitivamente (DIAS, 

2015). Ainda assim, quando perguntados sobre salas especiais para pessoas epilépticas, quase a totalidade dos 

estudantes, 92% (tabela 2), afirmou não achar necessária essa separação, assim como no trabalho de Fonseca 

(2004), onde 99% dos estudantes também não acham necessário. 

 

 

 

 

 

Questões Nada Respostas 

satisfatórias 

Respostas 

insatisfatórias 

O que você entende sobre o que 

é a epilepsia? 

    6%             44% 50% 

     
         Sim                      Não 

 

Você já viu alguém tendo uma 

crise epiléptica? 

48% 52% 
 

Há alguém em sua família que 

você saiba ter tido crises 

epilépticas? 

34% 68% 
 

Você acha que a epilepsia é uma 

doença contagiosa? 

0% 100% 
 

Em sua opinião quais as 

dificuldades que pessoas com 

epilepsia encontram com 

relação ao trabalho? 

Você acha que a epilepsia afeta 

a qualidade de vida? 

88% 

 

68% 

12% 

 

32% 
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Tabela 2. Atitudes de graduandos em Ciências Biológicas sobre a epilepsia. 
 

 
Fonte: Autores 

 
 

Sobre os procedimentos ao presenciar uma crise epiléptica. A maioria dos estudantes, 52% afirmam 

saber como proceder, demostrando respostas assertivas que apontavam pontos importantes, como a preocupação 

com lesões na cabeça.   

“Acalmar a pessoa que presencia a crise, colocar a vitima de lado para que a saliva escorra evitando 

afogamento, e se possível colocar um travesseiro ou ate mesmo a mão na cabeça da mesma para não correr o 

risco dela se machucar. Se a crise durar mais que 5 minutos, levar ate a unidade de saúde mais próxima.” 

“Proteger a cabeça do indivíduo, para que não ocorram lesões até a crise passar, e (sobre segurar a 

língua é um erro, pois a força da mordida de uma pessoa com crise epiléptica é muito forte e tentar abrir a boca 

para segurar a língua pode ocorrer lesões tanta na pessoa em crise como na que está tentando ajudar).” 

Porém, um dos pontos mais errôneos com relação a essa questão, foi sobre segurar ou introduzir objetos 

na boca para que a pessoa não morda a língua ou não asfixie, pois se sabe que além de não protetora, essa ação 

pode causar lesões tanto no paciente, quanto em quem cuida, o que é um ponto preocupante, pois saber como 

proceder em um momento como esse, é de fundamental importância para a manutenção da integridade física da 

pessoa que sofre com a doença.  

Como já foi mencionado, acredita-se que preconceitos sobre a epilepsia são decorrentes da 

desinformação e da falta de maior esclarecimento da sociedade em geral e, até mesmo, do próprio paciente. Um 

programa educacional, direcionado à população e principalmente para profissionais que poderão ter contato 

direto com o epiléptico, como é o caso de profissionais da educação, contribuirá muito para uma atitude mais 

positiva e menos preconceituosa, com consequente melhora da qualidade de vida desses pacientes 

(SIMONATTO, 1992).   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Assim como o tratamento com drogas adequadas é fundamental para obter um bom prognostico, o 

conhecimento do que é de fato epilepsia e de como proceder com a doença, é primordial para que pessoas tanto 

do âmbito familiar quanto social possam oferecer uma assistência adequada a esses indivíduos. A qualidade de 

vida de pessoas com epilepsia é fortemente influenciada por questões sociais, onde extremos como 

preconceito/estigma e aceitação/compreensão podem acabar determinando a forma com que o paciente enxerga 

sua condição, adaptação ou visão de futuro, a qual muitas vezes é negativa, em razão da falta de conhecimento 

das pessoas,  tornando-se assim urgente  o desenvolvimento de ações institucionais para orientar e esclarecer 

dúvidas  a respeito do tema, diminuindo o preconceito e elevando a qualidade de vida dessa população.  
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  Sim    Não 

Você julga necessário que estudantes com epilepsia sejam colocados em classes 

especiais? 

  8% 92% 

Você empregaria alguém com epilepsia? 92% 8% 

Você se casaria com alguém que tem epilepsia? 90% 10% 

Você sabe como proceder caso presenciar uma crise epiléptica? Como faria? 52% 48% 
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RESUMO: A Diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da 

incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando o aumento da glicose no sangue. 

Caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas. 

O tratamento requer atenção especial do paciente e do profissional para um diagnóstico correto e precoce para 

que o uso de medicação, quanto da alimentação e prática de exercícios físicos com a população portadora seja 

iniciada rapidamente e de forma adequada. No estudo foram realizados pesquisas e levantamento de informações 

com o intuito de se ter maior conhecimento sobre a diabetes, além dos dados quantitativos. A análise dos dados, 

mostra o quanto a população vem sofrendo com essa síndrome e o grande número de pessoas acometidas, a qual 

apresentou um expressivo aumento entre os anos de 2006 e 2017, de aproximadamente 60,4%, destacando a 

incidência dessa patologia em Maceió, que foi considerada a capital que mais expressa Diabetes mellitus, 

destacando os homens.  Logo, esse trabalho objetivou descrever a amplitude do diabetes e a incidência da 

população portadora dessa patologia, como também identificar causas que interferem para que a pessoa seja 

diabética, pois esse distúrbio envolve o metabolismo da glicose e das gorduras como também das proteínas e tem 

grandes consequências caso não seja tratada corretamente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Doença Crônica, Mellitus, Dietas Hipercalóricas.  

 

Diabetes and its amplitude: incidence of the population with this pathology 

 
ABSTRACT: Diabetes is a syndrome of dicardia etiology, due to the lack of insulin and / or the inability of 

an insulin. It is characterized by chronic hyperglycemia with disturbances of the metabolism of carbohydrates, 

lipids and proteins. What is needed to perform the research and the professional for a correct and early diagnosis 

for the use of medication, such as physical and physical exercise with the search engine is quickly and 

appropriately. The study is expanded and knowledge knowledge with the intention of greater knowledge on 

diabetes, beyond the quantitative data. Data analysis shows the population suffering from this major syndrome 

and the large number of people affected, with an expressive increase between the years 2006 and 2017, of 

approximately 60.4%, with emphasis on the pathology in Maceió, which was calculated the capital that most 

distributed Diabetes mellitus, highlighting the men. Therefore, this study aimed to describe the amplitude of 

diabetes and the population with pathology, as well as identify the causes that interfere with the person being 

diabetic, since this disorder involves the metabolism of glucose and fats as well as proteins and has great 

consequences if not correctly. 

 

KEYWORDS: Chronic disease, Mellitus, Hypercaloric diets. 

. 

INTRODUÇÃO  

 
O diabetes mellitus (DM) caracteriza-se por altas concentrações de glicose sanguínea resultantes de 

defeitos na secreção de insulina, ação da insulina ou ambos. Também estão presentes anormalidades no 

metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. As pessoas com diabetes têm organismos que não produzem 

ou não respondem à insulina, um hormônio elaborado pelas células beta do pâncreas que é necessário para o uso 

ou armazenamento de combustíveis corporais. Sem insulina eficiente, ocorre hiperglicemia (glicose sanguínea 
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elevada), a qual pode levar a complicações da DM (FERNANDES; YAVO, 2005). 

Existe dois tipos de DM, o tipo 1 e o tipo 2, sendo que o DM tipo 1 é considerado o mais agressivo, 

pois causa um emagrecimento rápido no indivíduo além de acometer destruição das células B das Ilhotas de 

Langerhans. Desse modo, o indivíduo não produz insulina, o que induz a glicose não entrar nas células e o nível 

de glicose no sangue fica aumentado, esse tipo de DM é mais comum ocorrer na infância e adolescência 

(SMELTZER; BARE, 2002).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O diabetes tipo 2 é causado pela redução da sensibilidade dos tecidos ao efeito da insulina. Afeta 

pessoas com mais de 35 anos de idade. Essa sensibilidade à insulina é frequentemente descrita como resistência. 

Para superar a resistência à insulina e evitar o acúmulo de glicose no sangue, deve ocorrer a secreção de uma 

quantidade elevada de insulina. Mesmo não sabendo o que causa o diabetes tipo 2, sabe-se que neste caso o fator 

hereditário tem uma importância bem maior do que no diabetes tipo 1. Também está relacionado a obesidade, 

embora a obesidade não leve necessariamente ao diabetes (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000). 

O diabetes tipo 2 é uma síndrome heterogênea onde o resultado é decorrente de defeitos na secreção e 

na ação da insulina, sendo que a patogênese de ambos os mecanismos está relacionada a fatores genéticos e 

ambientais. Sua incidência e prevalência vêm aumentando em várias populações, tornando-se uma das doenças 

mais prevalentes no mundo (SMELTZER; BARE, 2002). O diabetes mellitus tipo 2 é considerado uma epidemia 

e corresponde por aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2013).  

O diabetes gestacional é definido como qualquer grau de redução da tolerância à glicose, cujo início ou 

detecção ocorre durante a gravidez. Embora a maior parte dos casos de diabetes gestacional se resolva no 

período pós-parto, a definição se aplica independentemente da condição persistir após a gravidez, diagnóstico do 

diabetes gestacional é realizado por busca ativa, com testes provocativos que empregam sobrecarga de glicose, a 

partir do segundo trimestre da gestação (STANDARDS, 2011). 

Pelos impactos social e econômico que têm ocasionado tanto em termos de produtividade quanto de 

custos, a DM vêm sendo reconhecida, em vários países, como problema de saúde pública, com reflexos sociais 

importantes. Suas manifestações crônicas são ainda, na nossa realidade, causas comuns de hospitalização e 

absenteísmo no trabalho. Sobressaem, dentre elas, as doenças oculares, renais e vasculares, que têm sido 

apontadas como causas frequentes de invalidez e incapacitação para o trabalho (FERNANDES; YAVO, 2005). 

Pesquisas indicam que no ano de 2010, 285 milhões de pessoas com mais de 20 anos viviam com 

diabetes no mundo e nos próximos anos, esse número pode chegar a 439 milhões (SHAW; SICREE; ZIMMER, 

2010). De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil está na quarta posição entre os países com 

o maior número de diabéticos, cerca de 11,9 milhões em 2013 (BERTOLDI et al., 2013). 
Diante da realidade em âmbito nacional e internacional, em que se estima o crescimento do número de 

casos de DM este estudo tem por objetivo descrever a amplitude do diabetes e a incidência da população 

portadora dessa patologia, como também identificar causas que interferem para que a pessoa seja diabética. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Trata-se de um estudo descritivo, com levantamento bibliográfico realizado em artigos, monografias e 

dissertações de 2000 a 2018 publicados na língua portuguesa. Somente um artigo foi utilizado em um ano mais 

antigo, de 1992. A pesquisa ocorreu nos sites Google acadêmico e Scielo, sendo encontrados 25 artigos que 

abordam o tema, destes utilizou 19 artigos, visando aprofundar o conhecimento sobre o assunto. Além de 

informações obtidas na cidade de Maceió em Alagoas onde foi possível alcançar dados de pesquisas.  Os 

descritores usados foram doença crônica, mellitus e dietas hipercalóricas.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O termo diabetes mellitus descreve uma desordem metabólica de etiologia múltipla definida pela 

alteração da secreção de insulina e graus variáveis de resistência periférica à insulina, causando hiperglicemia 

(BRASIL, 2006). 

Sua importância, nas últimas décadas, vem crescendo, em decorrência de diversos fatores, como maior 

consumo de dietas hipercalóricas e ricas em hidratos de carbono de absorção rápida, deslocamento da população 

para zonas urbanas, mudança de estilo de vida tradicional para modernos, inatividade física e obesidade 

(FERNANDES e YAVO, 2005). 

Os tipos etiológicos designam defeitos, alterações ou processos que, muitas vezes, resultam em diabetes 

mellitus. 

O tipo 1 refere-se ao processo de destruição de células ß que pode conduzir, no final, à diabetes 

mellitus, na qual "insulina é necessária para sobreviver" de forma prevenir o desenvolvimento de cetoacidose, 
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coma e morte. O Tipo 1 é, geralmente, caracterizado pela presença de anticorpos anti-GAD (descarboxilase do 

ácido glutâmico), anticorpos contra as células dos ilhéus ou contra insulina e que identificam o processo auto-

imune que conduz à destruição das células b. Em alguns doentes com esta forma clínica de diabetes, 

particularmente os não caucasianos, não é possível demonstrar qualquer evidência deste processo auto-imune, 

sendo classificados como de "Tipo 1 idiopático" (FABRIS et al., 1992; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2018).  

O Tipo 2 é a forma mais comum de diabetes e é caracterizado por distúrbios na ação e secreção da 

insulina, podendo qualquer uma delas ser predominante. Ambas estão, geralmente, presentes no momento em 

que esta forma diabetes se manifesta clinicamente. Por definição, as razões específicas para o desenvolvimento 

destas anomalias ainda não são conhecidas (LOPES, 2017).  

Os outros tipos específicos são, geralmente, causas menos comuns de diabetes mellitus mas é neles que 

anomalia subjacente ou o processo patológico podem ser identificados de uma forma relativamente específica. 

Estes incluem, por exemplo, pancreopatia fibrocalculosa, fibrose cística, endocrinopatias, diabetes induzido por 

medicamentos, principalmente glicocorticoides, β-bloqueadores, inibidores de proteases e doses terapêuticas de 

niacina. A gravidez causa alguma resistência à insulina em todas as mulheres, mas apenas algumas desenvolvem 

diabetes mellito gestacional (FLIER; LILLY, 1992).  

Os sinais e sintomas mais comuns de diabetes mellitus são os de hiperglicemia: diurese osmótica 

causada por glicosúria, provocando aumento da frequência urinária, poliúria e polidipsia que pode evoluir para 

hipotensão ortostática e desidratação. A desidratação grave causa fraqueza, fadiga e alteração do estado mental. 

Os sintomas podem surgir e desaparecer com a flutuação dos níveis de glicose. Polifagia pode acompanhar os 

sintomas de hiperglicemia, mas não costuma ser a principal preocupação do paciente. A hiperglicemia também 

pode causar perda de peso, náuseas e vômitos e embasamento da visão, além de predispor a infecções por 

bactérias e fungos (LIMA, 2016). 

O tratamento do diabetes requer atenção ao controle do peso, aos exercícios e a dieta. Muitas pessoas 

obesas com diabetes tipo 2 não necessitam de medicação caso perdessem peso e se exercitassem regularmente, 

pois diversos são os benefícios do exercício que é praticado regularmente pelos diabéticos mellitus tipo II, 

favorecendo no aumento da sensibilidade á insulina e numa melhor tolerância a glicose, além de ser um grande 

contributo para demais complicações ocasionada pela patologia. Contudo, a redução de peso e o aumento do 

exercício são difíceis para a maioria dos indivíduos diabéticos. Por isso, a terapia de reposição de insulina ou 

com medicamentos hipoglicemiantes orais é frequentemente necessária (SANTOS, 2017).  

É importante lembrar que o exame de sangue é o principal usado para confirmar o diagnóstico da 

doença. Abaixo segue informações sobre resultados que confirmam que o indivíduo tem diabetes (Tabela 1) 

(FRAZÃO, 2018). 

 

Tabela 1. Relação de exames laboratoriais, resultado e diagnóstico. 

 

 

 

 

 

Fonte: Frazão, 2018. 

 

As sulfoniluréias (ex. glipizida, gliburida, tolbutamida e clorpromazida) conseguem reduzir 

adequadamente a concentração sérica de glicose em indivíduos com diabetes tipo 2, mas não são eficazes no 

diabetes tipo 1. Esses medicamentos reduzem a concentração sérica de glicose estimulando o pâncreas a liberar a 

insulina e aumentando a sua eficácia (CONCEIÇÃO et al., 2017).  

Um outro tipo de medicação oral, a metformina, não afeta a liberação de insulina, mas aumenta a 

resposta do organismo a sua própria insulina. O médico não pode prescrever a metformina isoladamente ou 

combinada com a sulfoniluréia. Uma outra medicação, a acarbose, retarda a absorção da glicose no intestino. Os 

Exame Resultado Diagnóstico 

Exame de Sangue 

(glicose em jejum) 

menor que 110 mg/dl Normal 

maior que 126 mg/dl Diabetes 

Picada no dedo 

(a qualquer hora) 

menor que 200 mg/dl Normal 

maior que 200 mg/dl Diabetes 

Hemoglobina Glicada 

(feita no exame de sangue) 

menor que 5,7% Normal 

maior que 6,5% Diabetes 

Teste de tolerância à glicose menor que 140 mg/dl Normal 

maior que 200 mg/dl Diabetes 
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hipoglicemiantes orais são prescritos para os indivíduos com diabetes tipo 2 quando a dieta e o exercício não 

conseguem reduzir adequadamente a concentração sérica de glicose (MAGANHA et al., 2003). 

As medicações utilizadas para DM 2 são sulfoniluréias (Glibenclamida, Gliclazida e Glimepirida), a 

Metformina e a insulina. As medicações utilizadas para DM 2 são sulfoniluréias (AZEVEDO, 2014) 

Segundo as estatísticas, a DM afeta 7% da população adulta mundial. As regiões com os maiores 

percentuais de incidência são América do Norte (10,2% da população adulta), seguida do Oriente Médio e do 

Norte da África (9,3%). As regiões com o maior número de casos são o Oeste do Pacífico e o Sudeste da Ásia, 

respectivamente com 77 e 59 milhões de pessoas (LOPES et al., 2013). 

Em 2010, no Brasil, o total de doentes era de 7,6 milhões. Em três anos, aumentou para 13,4 milhões, 

sendo que 90% desses, adquiriram o problema, o chamado diabetes tipo II, que tem relação direta com o estilo 

de vida (LOPES et al., 2013). 

Um estudo do Ministério da Saúde realizado em 2018 mostra que o diabetes cresceu 60,4% na 

população masculina, nos últimos 11 anos. Em 2017, cerca de 7,7% dos homens tiveram diagnóstico de diabetes 

na capital Maceió. Esse percentual de homens de Maceió (AL) que apresentaram diagnóstico médico de 

diabetes aumentou 60,4%, entre os anos de 2006 e 2017. Há 11 anos, o número de homens que tinham 

identificado a doença era de 4,8%, agora o índice passou para 7,7%.  As mulheres com diagnóstico de 

diabetes, também aumentou em: 50%. No geral, Maceió aparece como uma das capitais com um dos maiores 

percentuais de pessoas com a enfermidade, com 7,8%. Comparando com as demais capitais, os homens de 

Maceió apresentaram maiores taxas de diagnóstico médico de diabetes, em 2017. Já entre as mulheres, o 

percentual da doença também ficou entre um dos mais altos 7,8% (MACIEL, 2018). 

Entre 2010 e 2016, ocorreram 9.914 vítimas de diabetes em Alagoas. De acordo com o Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), o número cresceu para 36,2% no período, saindo de 1.229 mortes para 

1.675 em 2016. Dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) a quantidade de internações caiu 21%, 

saindo de 2.745 em 2010 para 2.171, em 2016. O diabetes é responsável por complicações, como a doença 

cardiovascular, a diálise por insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações dos membros inferiors 

(MACIEL, 2018). 

A forma mais indicada para a prevenção é procurar um médico e analisar junto a ele os fatores que 

indicam riscos como: excesso de peso e obesidade; ingestão de açúcar e gordura em excesso; sedentarismo; 

história familiar e herança genética ; idade; stress; alcoolismo; Pré-Diabetes; hipertensão arterial ; diabetes 

gestacional prévia; história de doença cardiovascular prévia (ALBERTO, 2016). 

Enquanto estes fatores de riscos não forem contestados, a prevenção é adquirir alguns hábitos que 

podem ajudar como não fumar, manter um peso que seja saudável para a sua estrutura corporal, evitar em 

excesso doces e carboidratos, evitar medicações que agridam o pâncreas e praticar atividade física (ALBERTO, 

2016). 
 

CONCLUSÃO  

 

Como observado a diabetes ainda tem uma grande proporção de pessoas com a doença. No entanto 

com o acompanhamento médico, uso de medicamentos corretos e alimentação saudável pode manter seus níveis 

de glicemias normais, melhorando assim seu quadro. Na maioria das vezes a falta de conhecimento e 

informações levam a população a não procurar ajuda médica e quando procura acaba não seguindo o tratamento 

chegando a abandonar o mesmo. Portanto é importante frizar que a diabetes é uma doença crônica com grande 

proporção, não tem cura, mais seguindo tudo conforme orientado pela junta médica é possível mante-lé dentro 

dos padrões para que não evolua mais. 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de perfil crônico que está associada a altos 

índices de morbimortalidade, sendo caracterizada por um aumento da concentração de glicose na corrente 

sanguínea devido a uma deficiência na secreção e/ou ação da insulina. O estudo tem como objetivo descrever os 

avanços cientificos na farmacoterapia do Diabetes Mellitus. A busca do arcabouço teórico foi realizada por meio 

dos Descritores das Ciências em Saúde. Foram selecionados artigos com data de publicação entre 2014 a 2018 

escritos em língua portuguesa e inglesa. A seguir, foi feita a leitura integral e crítica de cada texto para 

consolidar quanto à adequação ao objetivo do presente estudo e dos resultados a fim de subsidiar a discussão.  

Esta revisão detalha a evolução dos fármacos antidiabéticos atualmente disponíveis no mercado farmacêutico, 

demonstrando os avanços realizados até então e os desafios para o futuro. Oferecer novas possibilidades de 

tratamentos, com maior comodidade, eficácia e controle dos níveis de açúcar no sangue têm sido o foco de 

diversos estudos nas últimas décadas.  Por constituir como um problema de saúde pública que requer atenção 

continuada, a população com DM necessita além do uso adequado dos medicamentos, de uma equipe 

multiprofissional treinada e interessada, tendo como principais estratégias a educação para o autocuidado, as 

mudanças no estilo de vida. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento Farmacológico, Adesão Terapêutica, Hiperglicemia 

 

Diabetes Mellitus: Current panorama of therapeutic interventions 
 

ABSTRACT: Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic syndrome of chronic profile that is associated with high 

indices of morbidity, being characterized by an increase in the concentration of glucose in the bloodstream due 

to a deficiency in secretion and/or action of the Insulin. The study aims to describe the scientific advances in the 

pharmacotherapy of Diabetes Mellitus. The search for the theoretical framework was carried out through the 

descriptors of the health sciences. Articles with publication date were selected from 2014 to 2018 written in 

Portuguese and English language. The following was the full and critical reading of each text to consolidate the 

adequacy of the objective of this study and the results in order to subsidize the discussion.  This revision details 

the evolution of the antidiabetic drugs currently available in the pharmaceutical market, demonstrating the 

advances made up to then and the challenges for the future. Offering new possibilities for treatments, with 

greater convenience, effectiveness and control of blood sugar levels have been the focus of several studies in 

recent decades.  As a public health problem requiring continued attention, the population with DM needs in 

addition to the proper use of medicines, a trained and interested multiprofessional team, with the main strategies 

for education for the lifestyle changes. 

 

KEYWORDS: Pharmacological treatment, therapeutic adhesion, hyperglycemia. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Diabetes Mellitus consiste num grupo de doenças cuja modificação essencial é a hiperglicemia 

persistente, seja ela decorrente da completa ausência, da diminuição, ou da falha na ação da insulina. Dessa 

forma, nos portadores dessa patologia, a glicose ingerida não consegue entrar na célula e ser metabolizada, 

ficando, assim, restrita à corrente sanguínea (ADA,2014). 

Além de estar se tornando um agravo cada vez mais prevalente, principalmente em países 

desenvolvidos onde o consumo de alimentos industrializados e hipercalóricos é muito grande, o Diabetes 

Mellitus apresenta em seu curso natural grande probabilidade de causar sequelas que incapacitam e reduzem 

consideravelmente a qualidade de vida (FERREIRA, et al., 2011).  

 Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem de 

Diabetes. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de incidência da doença cresceu 61,8% nos últimos dez anos. O 

Diabetes é uma epidemia global e o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com o maior número de casos, 

atrás de China, Índia e Estados Unidos (PIMENTEL, 2018). O número de diabéticos está aumentando em virtude 

do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da progressiva prevalência de 

obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com DM (OLIVEIRA; VENCIO, 2016). 

O tratamento dessa patologia inclui mudanças de estilo de vida, como alimentação saudável e prática de 

atividade física, e intervenções medicamentosas que visam diminuir os sintomas da doença, controlar os níveis 

glicêmicos e, sobretudo, evitar evolução com lesão de órgão alvo e desfechos negativos, principalmente 

cardiovasculares (MARCONDES, 2003). 

Devido à essa demanda e à complexidade dessa patologia são inúmeras as classes e os mecanismos de 

ação das drogas atualmente disponíveis para o tratamento do Diabetes, de forma que é possível se traçar uma 

estratégia terapêutica individualizada ao paciente, considerando suas condições de vida e comorbidades. 

Portanto, é considerada uma droga eficaz para o tratamento do Diabetes Mellitus aquela capaz de manter os 

níveis glicêmicos dentro da meta estipulada e que consegue reduzir a probabilidade de desfecho cardiovascular 

negativo (SBD,2018).  

Dessa maneira, o objetivo dessa revisão integrativa da literatura é elencar as principais estratégias 

adotadas atualmente no tratamento do Diabetes, citando ainda suas especificidades, vantagens e desvantagens e a 

maneira como modificam o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes submetidos a ela.  
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
A presente pesquisa se caracteriza como uma revisão cientifica qualitativa do tipo descritiva. A amostra 

do estudo consiste em apresentar as novidades e as esperanças no domínio das soluções farmacológicas que 

otimizem o tratamento da Diabetes Mellitus. Os dados foram indexados nas bases eletrônica de dados Scielo, 

PubMed, Google Acadêmico, usando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “tratamento farmacológico”, 

“hiperglicemia”, “adesão terapêutica “, com os artigos publicados selecionados de 2012 a 2018. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
O diabetes mellitus resulta de um conjunto de alterações metabólicas e de controle e hormonal que levam 

a um desbalanço no uso da glicose pelo organismo, provocando em seus portadores um estado de hiperglicemia 

constante. Esse desequilíbrio promove alterações em múltiplos sistemas orgânicos, como é o caso dos rins, 

fígado, tecido muscular, olhos e sistema cardiovascular. Além de ser um distúrbio extremamente prevalente e de 

crescente incidência, é capaz de levar a complicações com grande poder de limitação e de decréscimo na 

qualidade de vida, de forma que a prevenção e o tratamento dessa enfermidade se tornam objetivos de estratégias 

de saúde pública (SBD, 2017).  

Pacientes portadores do DM se tornam mais susceptíveis a outros agravos como eventos cardiovasculares 

(Acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio), amputação de membros, perda visual e também 

constituem boa parte da população que necessita de terapia de substituição renal devido à doença renal crônica 

associada ao diabetes. Todas essas complicações são decorrentes do mau controle glicêmico, seja por ineficácia 

terapêutica, demora no diagnóstico e até mesmo por dificuldade de adesão ao tratamento, que exige uma 

alteração significativa do estilo de vida (CAMPOS, et al., 2016).  

O diabetes tipo I, o qual se manifesta geralmente em adolescentes ou adultos jovens, ocorre devido à 

destruição autoimune das células pancreáticas, responsáveis pela biossíntese e secreção de insulina, resultando 

na incapacidade parcial ou total de produzir o hormônio. Consequentemente, pacientes portadores de diabetes 
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mellitus tipo I são insulinodependentes, ou seja, necessitam da reposição de insulina. (ALVES DA 

CONCEIÇÃO et al., 2017). 

O tratamento considerado padrão-ouro da DM1 é o sistema de infusão contínuo de insulina que apresenta 

melhores resultados no controle glicêmico quando comparado a administração de múltiplas doses diárias, porém 

esse tipo de tratamento requer que o paciente tenha um nível maior de escolaridade e conhecimento para lidar 

com o equipamento e o ajuste da insulina de acordo com o monitoramento da glicemia (RIBEIRO, 2016). 

O Diabetes Mellitus  do tipo 2 (DM2) ou não insulino-dependente e a intolerância à glicose têm se 

tornado um dos distúrbios mais comuns em clínica médica e estão freqüentemente associados à síndrome 

metabólica, que se caracteriza por resistência à insulina. Esse tipo de DM é caracterizado pela resistência a ação 

da insulina e disfunção das células β pancreáticas. A resistência, em questão, refere-se à perda da sensibilidade 

dos tecidos à insulina, o que torna menos efetiva a estimulação para captação da glicose. Já a disfunção das 

células β se manifesta pela secreção inadequada de insulina diante a resistência à mesma e a hiperglicemia. 

(LOPES et al., 2012). 

As intervenções terapêuticas disponíveis atualmente são variadas e devem incluir modificações do estilo 

de vida, uso de medicamentos antidiabéticos e em alguns casos pode ser necessário corrigir comorbidades que 

influenciam no curso da doença, como a obesidade, por exemplo, através de intervenções cirúrgicas ou 

medicamentosas específicas (COSTA, et al., 2016). No caso do DM2, a não adesão é acoplado com a falta de 

tratamento ou intensificação inércia terapêutico, uma das principais causas de mau controle metabólico está 

associada com o aumento da morbilidade cardiovascular e mortalidade. (OROZCO- BELTRÁN et at. 2016). 

No que diz respeito à intervenção medicamentosa voltada ao controle do Diabetes Mellitus, são inúmeras 

as classes farmacológicas disponíveis, com diferentes mecanismos de ação que permitem que seja feita uma 

escolha acertada e direcionada para os diferentes tipos de DM e para os mais variados pacientes. Dentre esses 

medicamentos podem ser citas as biguanidas, sulfonilureias, glinidas, análogos de GLP-1, inibidores de DPP-4, 

inibidores de SGLT-2 e outros (WEINERT, et al., 2015).  

No Brasil, a biguanida disponível é a Metformina, uma droga amplamente utilizada e muito eficaz no 

controle glicêmico e no alcance das metas terapêuticas. Sua efetividade pode ser explicada por seu mecanismo 

de ação, já que atua parando diversos mecanismos que levam à hiperglicemia. Dentre seus efeitos podem ser 

citados, redução da produção hepática de glicose, ação sensibilizadora periférica à ação da insulina e redução de 

1,5 a 2% na hemoglobina glicada. Alguns efeitos adversos podem aparecer com o uso dessa droga, sendo mais 

comum a intolerância gastrointestinal com o aparecimento de náuseas e vômitos. Seu uso é contraindicado em 

pacientes com decréscimo importante da função renal, mais especificamente quando o Clearance de Creatinina 

atinge níveis inferiores a 30mL/min/1,73m² (SBD, 2017).  

Novas estratégias têm se mostrado de grande valia no tratamento do diabetes, dentre eles figuram as 

cirurgias bariátricas e metabólicas, que apesar de terem tido resultados satisfatórios, ainda não constam nos 

algoritmos de tratamento das principais diretrizes de tratamento do diabetes (RUBINO, et al., 2016).   
 

CONCLUSÃO 

 

O diabetes mellitus (DM), portanto, configura como uma doença caracterizada pela hiperglicemia 

crônica que pode levar ao desenvolvimento de complicações microvasculares e macrovasculares, convergindo 

para um quadro de saúde pública.  O mosaico da doença está relacionado a um elevado número de morbidades e 

mortalidades precoces em decorrência das complicações agudas e crônicas que acarretam e que pioram a 

qualidade e a expectativa de vida de seus portadores, podendo levar a incapacitações e altos custos financeiros e 

sociais. Além de representar uma importante carga financeira para indivíduos portadores e suas famílias, em 

razão dos gastos com insulina, antidiabéticos orais e outros medicamentos essenciais, o diabetes também tem um 

relevante impacto econômico nos países e nos sistemas de saúde. Isso decorre de maior utilização dos serviços 

de saúde, perda de produtividade e cuidados prolongados requeridos para tratar suas complicações crônicas, 

como insuficiência renal, cegueira, problemas cardíacos e pé diabético. 

 A busca por terapias com elevada eficácia e menor ocorrência de efeitos indesejáveis é constante e o 

conhecimento mais detalhado da fisiopatologia aliado a caracterização dos genes envolvidos no desenvolvimento 

dessa doença configura-se como um caminho promissor para a obtenção de uma terapia mais racional e 

específica. Apoiar a investigação e o desenvolvimento de metodologias para avaliar fatores psicossociais e 

comportamentais na diabetes para melhorar a adesão ao tratamento, seja o medicamentoso no DM1 que é feito 

através  da aplicação subcutânea de insulina, seja o esquema terapêutico para o tratamento do DM2 geralmente 

envolve uma combinação de agentes hipoglicemiantes orais de classes terapêuticas diferentes, sendo a 

metformina o fármaco de primeira escolha, aliar o tratamento não medicamentoso é fundamental. Incluir a 

alteração do estilo de vida (alimentação e atividade física), atuando na redução de fatores de risco para a diabetes 
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e as suas complicações, desenvolver equipes multidisciplinares de investigação da eficácia de diferentes práticas 

clinicas, são instrumentos primordiais no acompanhamento para evolução dos pacientes. 

No entanto, apesar as melhorias recentes mereçam destaque, os novos fármacos ainda não são suficientes para 

controlar o avanço exponencial desta epidemia global, e as projeções para o futuro ainda permanecem 

preocupantes. Ainda que diversos fármacos antidiabéticos estejam disponíveis no mercado farmacêutico, sendo 

amplamente empregados visando garantir o aumento da expectativa de vida, a melhoria da qualidade de vida e a 

redução da incidência de complicações incapacitantes nos pacientes, há uma demanda iminente por novas opções 

terapêuticas com eficácia e segurança superiores. 
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RESUMO: A fitoterapia é o tratamento das doenças ou alterações orgânicas, por meio de drogas vegetais 

secas ou partes vegetais e seus extratos naturais. Objetivou-se neste trabalho evidenciar o uso e a frequência da 

prescrição de fitoterápicos no Sistema Único de Saúde – SUS em Arapiraca-AL, através de pesquisa de 

exploratória e descritiva, com aplicação de questionários nas Unidade Básicas de Saúde (UBS). Foram coletadas 

informações de médicos e enfermeiros de 14 UBS’s sobre o uso geral de vegetais para fins terapêuticos. Dentre 

os principais resultados encontrados cita-se possibilidade de riscos da interação medicamentosa mais o uso de 

plantas medicinais. 89,29% (25) dos profissionais admitiram não conhecê-los, 7,14% (2) afirmaram que 

conhecem e 3,57% (1) não quis responder. Em perguntas realizadas aos entrevistados, que 71,43% (20) deles 

prescrevem uso de plantas medicinais, 89,57% (8) não prescrevem. Houve discordância entre o uso de plantas e 

os resultados presentes na literatura. Em relação ao alho, gengibre e mel, as respostas convergem com a pesquisa 

científica ao recomendarem o uso dessas ervas no tratamento de infecções. Os dados indicam que as plantas 

medicinais são aceitas pelos profissionais pesquisados. Todos usam fitoterápicos com expectorante. A prescrição 

embasou-se em conhecimentos prévios e uso de memento terapêutico. Foi observado o acesso ao fitoterápico de 

forma segura e racional. É importante investir na formação acadêmica desses profissionais, além de formação 

continuada de modo paralelo ao serviço prestado à saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais, fitoterápicos, saúde pública. 

ABSTRACT:  Phytotherapy is the treatment of diseases or organic changes, by means of dried vegetable 

drugs or plant parts and their natural extracts. The objective of this study was to demonstrate the use and 

frequency of prescription of herbal medicines in the Unified Health System (SUS) in Arapiraca-AL, through 

exploratory and descriptive research, with questionnaires applied at the Basic Health Units. Physicians and 

nurses were collected from 14 UBS's on the general use of vegetables for therapeutic purposes. Among the main 

results found, there is a possibility of risks of drug interaction plus the use of medicinal plants. 89.29% (25) of 

the professionals admitted not to know them, 7.14% (2) stated that they know and 3.57% (1) did not want to 

respond. In questions to interviewees, that 71.43% (20) of them prescribe the use of medicinal plants, 89.57% (8) 

do not prescribe. There was disagreement between the use of plants and the results present in the literature. In 

relation to garlic, ginger and honey, the answers converge with the scientific research when recommending the 

use of these herbs in the treatment of infections. The data indicate that medicinal plants are accepted by the 

professionals researched. Everyone uses phytotherapy with expectorant. The prescription was based on previous 

knowledge and use of therapeutic memory. Access to phytotherapy was observed safely and rationally. It is 

important to invest in the academic training of these professionals, in addition to continuing training in parallel 

with the service provided to health. 

KEYWORD: Medicinal plants, phytotherapeutics, public health 
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INTRODUÇÃO  

 

A fitoterapia é a terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas 

farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. O fitoterápico é o 

produto obtido das plantas medicinais ou de seus derivados, exceto substâncias isoladas, com finalidade 

profilática, curativa ou paliativa (BRASIL, 2018). 

Os fitoterápicos são produtos oriundos das plantas em estado natural ou em preparações, capazes de 

atuarem sobre receptores fisiológicos promovendo alterações biológicas e fisiológicas. Todos os fitoterápicos 

possuem substâncias ativas capazes de aturarem sobre receptores biológicos promovendo ação estimulatória ou 

inibitória (FERREIRA & COLS., 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem estimulando o uso da MT/MCA nos sistemas de saúde de 

forma integrada às técnicas da medicina ocidental modernas e seu documento “Estratégias da OMS sobre 

Medicina Tradicional 2002-2005” preconiza o desenvolvimento de políticas observando os requisitos de 

segurança, eficácia, qualidade, uso racional e acesso (OMS, 2005).  

Um dos marcos históricos importantes sobre a utilização de plantas medicinais no mundo foi a 

Declaração de Alma Ata em 1978, onde foi reconhecido o uso de plantas medicinais e de fitoterápicos com 

finalidade profilática, curativa e paliativa. Desde então, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a 

reconhecer as plantas medicinais e a fitoterapia (MATSUCHITA e MATSUCHITA, 2015).    

Para Mendonça (2018), algumas mudanças também consolidaram a regulamentação dos fitoterápicos, 

como por exemplo, a exigência da pesquisa de resíduos de agrotóxicos nas plantas medicinais em testes de 

controle de qualidade, a revisão e ampliação da lista de espécies vegetais de registro simplificado e da aplicação 

do processo de notificação simplificada. 

Existem características importantes que, quando presentes nas plantas, podem ser utilizadas como forma 

alternativa de tratamento. Dentre essas características, incluem-se eficácia, reprodutibilidade e constância de sua 

qualidade. Para que essa prática seja exercida de forma segura, faz-se necessário a adequada orientação, a fim de 

garantir o correto uso, de forma que se previnam intoxicações e também a perda da efetividade dos princípios 

ativos que nas plantas são encontrados (VIEIRA, 2017). 

De acordo com Freitas (2010), no Brasil as práticas integrativas e complementares, incluindo a 

fitoterapia, estão em expansão, existindo em todas as regiões do país diversos programas de fitoterapia 

implantados ou em fase de implantação, que visam o atendimento seguro e eficaz. Isto é possível com o 

conhecimento do profissional de saúde a respeito do uso correto da fitoterapia, como o princípio ativo, riscos de 

intoxicação, armazenamento adequado, manuseio, contra indicações e preparo.  

Como Leite (2000) destaca, “o interesse por parte dos gestores municipais na implantação de programas 

de uso de fitoterápicos na atenção primária à saúde, mostra-se associado apenas à concepção de que esta seria 

uma opção para suprir a falta de medicamentos na impossibilidade de disponibilização destes, uma vez que, na 

maioria dos casos, contabilizam-se os ganhos e custos gerados pela utilização de fitoterápicos”. Anseia-se que a 

consolidação desta prática possa reduzir, de certa forma, os gastos com a saúde pública no Brasil, muitas vezes 

carente de medicamentos ditos como convencionais.  

Segundo dados do IBGE (2017), o município de Arapiraca em Alagoas possui 234.185 habitantes e 

atendidos em sua maioria pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS do município possui 28 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS’s) distribuídas na região urbana e na região rural. Não existe dados na literatura científica sobre a  

adesão dos profissionais de saúde dos SUS deste município à fitoterapia. Tal aspecto motivou a realização desta 

pesquisa, cujo objetivo é identificar o uso e a frequência da prescrição de fitoterápicos no Sistema Único de 

Saúde do município de Arapiraca – AL.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Natureza da pesquisa 

Este estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, conforme 

classificação de Lakatos e Markoni (2003). Considerando a opinião de Silva e Menezes (2000), a natureza foi 

quantitativa.  

 

Área de estudo e amostra 

O município de Arapiraca é a segunda maior cidade do estado de Alagoas, localizando-se na área central 

do estado e na mesorregião do Agreste. A cidade, situada numa ampla superfície, fica a 265 metros de altitude e 
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à aproximadamente 137, km de Maceió, capital do Estado de Alagoas e cerca de 45 km de Palmeira dos Índios. 

O clima é considerado um dos mais saudáveis do estado. Tem uma Área da unidade territorial de 345,655 km2. 

Limita ao norte com o município de Igaci, ao sul com o município de São Sebastião, a leste com os municípios 

de Coité do Noia e Limoeiro de Anadia, a oeste com os municípios de Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano e 

Feira Grande, a noroeste com o município de Craíbas e a sudoeste com o município de Junqueiro (IBGE 2017).  

Segundo dados do IBGE (2017), tem uma população de 234.185 habitantes, sendo assim o segundo mais 

populoso do estado de Alagoas e o primeiro de sua microrregião. Está a aproximadamente 1850 km de Brasília.  

Possui 28 UBS’s no total, entre unidades instaladas e aguardando instalação. A amostra foi construída por 

médicos e enfermeiros de 14 UBS’s da zona urbana do município de Arapiraca-AL. Composta por 14 médicos e 

14 enfermeiros, foi representado o levantamento da situação fitoterápica da zona urbana no Município de 

Arapiraca-AL.  

 

Instrumento de pesquisa 

Foram aplicados questionários à 28 professionais de saúde de Unidades Básicas de Saúde da cidade de 

Arapiraca-AL, com a finalidade de conhecer a opinião sobre o uso de plantas medicinais e sua aplicabilidade no 

tratamento de doenças.  

Foram feitas visitas, afim de se fazer um levantamento das áreas de estudo. Conversou-se com o diretor 

responsável de cada unidade, solicitando liberação para a pesquisa e para entender o funcionamento e horários de 

maneira que não houvesse interferência na rotina administrativa e funcional das UBS’s.  

As entrevistas se fizeram subsequentemente, de forma direta com os médicos e enfermeiros-chefes das 

instituições, onde os questionários foram aplicados. O questionário consistiu em 21 perguntas: 17 objetivas e 4 

subjetivas. Foram colhidas informações acerca da profissão, gênero, idade e a especialidade em que atua e em 

relação ao uso de plantas medicinais e sua aplicabilidade no tratamento de determinadas doenças.  

O questionário possui uma tabela em que o participante da pesquisa tem a oportunidade de enumerar as 

possíveis plantas medicinais que prescreve e detalhes como parte usada, a forma de preparo, a indicação e as vias 

de administração, conhecimentos prévios e adquiridos em graduação ou formação continuada.  

 

Análise dos dados   

Para a análise, foram avaliadas as respostas dos questionários aplicados aos médicos e enfermeiros, assim 

como também artigos e publicações similares selecionados foram estudados, analisados como meio de 

comparação e as informações obtidas serão apresentadas em forma de quadros e textos, conforme as melhores 

condições para demonstração dos resultados obtidos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Visto que os questionários foram aplicados destinados à médicos e enfermeiros, todos apresentam 

completo grau de instrução, nível superior, onde 82,15% (23) são mulheres e 17,85% (5) são homens. Foram 

questionados se já ouviram falar em medicina popular ou caseira, todos afirmaram que sim.  

Oliveira e Lehn (2015) elucidam que podem ser encontradas menções farmacológicas às plantas, em 

documentos datados de períodos remotos, como o Eber Papyrus, do Egito antigo, um tratado médico, datado por 

volta de 1600 a.C., onde já se fazia registros acerca de medicamentos populares.  

Quando questionados sobre o seu conhecimento sobre plantas com ação medicinal popularmente 

utilizadas no município de Arapiraca, doze espécies foram citadas, merecendo destaque guaco (Mikania 

glomerata Spreng) e hortelã (Mentha spicata), conforme gráfico 1. 

Quando perguntados sobre a possibilidade de cura oferecida pelas plantas, também houve unanimidade. 

Todos os profissionais concordaram que as plantas oferecem cura inúmera doenças, onde houve repetição de 

análise quando perguntados sobre a cura oferecida por fitoterápicos, observando confusão por parte dos 

profissionais da saúde ao respeito da diferença entre plantas medicinais e fitoterápicos. 

Planta medicinal é a espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Chama-se 

planta fresca aquela coletada no momento de uso e planta seca a que foi precedida de secagem, equivalendo à 

droga vegetal. Já os fitoterápicos são Produtos obtidos de planta medicinal, ou de seus derivados, exceto 

substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa (Ministério da Saúde, 2009).  

Ao serem questionados sobre a possibilidade deles mesmos utilizarem ervas em seus tratamentos 

pessoais, 92,85% (26) dos profissionais responderam que utilizam e os demais preferiram não responder. Diante 

do exposto vale ressaltar que Silva (2014), diz que o conhecimento repassado de geração a geração nas 

comunidades tradicionais, sobre os recursos terapêuticos das plantas encontradas em seu ambiente natural pode 
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ser um instrumento importante, como por exemplo, para a indústria farmacêutica na elaboração de novos 

medicamentos.  

 

 

Gráfico 1. Conhecimento de plantas que servem como remédio. Arapiraca-AL, 2017 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Pelo grande interesse medicinal e comercial, a comunidade científica mundial vem trabalhando no intuito 

de comprovar o uso popular de plantas medicinais, contribuindo assim para o uso seguro e a descoberta de novos 

fármacos.  

No que se refere à opinião dos profissionais sobre a eficiência das ervas no apoio ao tratamento médico, 

os profissionais admitem a efetivação das plantas medicinais. Entre aqueles que participam da pesquisa, um 

deles afirma que as ervas sempre são eficientes e todos os outros afirmam que elas são às vezes são eficientes.   

Em relação ao modo de aquisição das plantas medicinais para tratamento, 89,28% dos profissionais 

indicam que a indicação de conhecidos e vizinhos e a compra em supermercados são mais frequentes conforme 

pode ser visualizado no gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Modos de aquisição de plantas medicinais. Arapiraca –AL, 2017. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre armazenar as plantas antes de prepara-las ou utilizá-las frescas, 50% preferem armazená-las e 50% 

preferem-nas ainda frescas. A geladeira, o congelador e potes hermeticamente fechados foram indicados como 

os principais métodos de armazenamento recomendados. Já sobre armazená-las após o preparo, 50% (24) não o 

fazem, 14,29% (4) responderam que sim, na geladeira em recipiente fechado, no período de 7 à 30 dias, a 

depender da planta.  

No levantamento dos fitoterápicos utilizados no tratamento de suas doenças, nenhum dos entrevistados 

desejaram responder, afirmando terem respondido em questão já citada anteriormente, porém o momento fazia 

referência à utilização de plantas medicinais no tratamento de suas próprias doenças. 

No que diz respeito aos riscos da interação medicamentosa associada ao uso de plantas medicinais, 

89,28% (25) dos profissionais admitiram não conhece-las, 7,14% (2) afirmaram que conhecem e 3,58 % (1) não 

quis responder. Leva-se em consideração o fato de apenas 1 dos profissionais afirmou já ter recebido algum tipo 
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de informação impressa, oferecida fora do âmbito acadêmico, sobre o uso de plantas medicinais no tratamento de 

doenças. Todos alegaram ter interesse em receber material técnico-científico sobre fitoterapia.  

Apesar da pouca informação disponível para estes profissionais sobre a fitoterapia, todos reconhecem e 

aprovam a aprovação da implantação da prática oficial da fitoterapia no SUS.  

Quando questionados se gostariam de participar de oficinas, palestras e/ou treinamentos sobre o uso 

racional das plantas com propriedades medicinais, todos eles afirmavam que sim, visto que 82,14% (23) deles 

não obtiveram algum tipo de contato com informações científicas sobre o uso de plantas medicinais ou 

medicamentos fitoterápicos durante sua formação profissional ou acadêmica e apenas 17,86% (5) receberam 

informação de punho científico.  

Os dados coletados revelam que os participantes da pesquisa, de forma abrangente, conhecem a prática do 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos na cidade de Arapiraca ainda existe carência da disponibilidade de 

políticas que incentivem o uso consciente dessa prática, através de estudos continuados.  

O estudo continuado é de suma importância para que os objetivos esperados com a inserção da fototerapia 

no SUS sejam alcançados. Contudo, somente 10, 72 % (3) participaram de curso realizado pelo Município de 

Arapiraca, em conjunto com o Estado de Alagoas para aperfeiçoamento ou similar sobre fitoterapia, no exercício 

de sua profissão, onde sua maioria não teve oportunidade de participar de curso de aperfeiçoamento sobre o 

assunto. Segundo Fontenele et al. (2013), a falta de conhecimento sobre a fitoterapia entre os profissionais da 

saúde é um problema. Estudos realizados revelam que grande número desses profissionais não teve contato com 

a fitoterapia em sua formação acadêmica e o que sabem sobre plantas medicinais é baseado principalmente no 

entendimento popular dos pacientes e da comunidade, com ou sem saber científico.  

Levando-se em consideração a orientação em relação ao cultivo domiciliar das plantas medicinais, 

85,71% (24) responderam que não realizam essa prática e 14, 29% (4) responderam que sim, sendo observadas 

capim santo (Cymbopogon citratus), hortelã (Mentha), camomila (Matricaria chamomilla), boldo (Peumus 

boldus), erva doce (Pimpinella anisum) e erva cidreira (Melissa officinalis).  

No tocante das plantas indicadas ou prescritas, parte utilizada, forma de preparo, indicação e via 

administrativa, 10,71% (3) dos profissionais prescreveram as plantas indicadas na tabela 1 e 89,29% (25) não 

responderam.  

 

Tabela 1. Plantas indicadas ou prescritas ao paciente. Arapiraca –AL, 2017. 

 

Planta 

 

Parte usada 

 

Forma de preparo 

 

Indicação 

 

Via de administração 

Boldo Folha Chá Digestão Oral 

Hortelã Folha Chá Digestão Oral 

Gengibre Raiz Chá Gripe/ Digestão Oral 

Alho ------- Chá com limão Gripe Oral 

Cidreira Folha Chá Gripe/Digestão Oral 

Hortelã Folha Chá com limão Gripe Oral 

Guaco Folha Xarope Tosse Oral 

Fonte: dados da pesquisa  

 

A ANVISA (2016), em seu memento terapêutico, um dos Compêndios da Farmacopeia Brasileira, traz 

informações sobre o uso e características gerais e específicas das plantas mais utilizadas, onde o profissional da 

saúde deve julgar a necessidade e a finalidade da prescrição.  

Em perguntas realizadas aos prescritores que colaboraram com a pesquisa, verificou-se que 20 dos 

entrevistados prescrevem o uso de plantas medicinais eventualmente e 8 não prescrevem. Os motivos citados 

para a não prescrição foram dificuldade de aceitação dos pacientes e a inexistência de comprovações científicas 

relacionadas a eficácia do uso de plantas medicinais. O motivo para a prescrição foi o fato de essas plantas 

agirem de modo menos agressivo ao organismo e pelos princípios ativos que as constituem.  

Diante do exposto, percebe-se o uso de plantas medicinais e fitoterápicos vem aumentando. Com base 

nisso, Freitas (2010) et al. afirmam que essa ascensão se dá “nos países desenvolvidos, como uma alternativa 

mais saldável, ou menos danosa, de tratamento. Em países em desenvolvimento, é resultante do não acesso aos 

medicamentos farmoquímicos”.   

Segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil, o crescimento pelo uso de fitoterápicos entre 2013 e 

2015 pelo SUS foi de 161%, destacando a importância desse crescimento pelo custo reduzido desses 

medicamentos, sendo fundamental que o acesso a eles seja ampliado. Importante mencionar a Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos criada no ano de 2006, que tem como objetivo garantir à população 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
515 

brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável 

da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.  

É importante destacar que apesar de serem derivados de plantas medicinais, esses medicamentos também 

representam riscos à saúde. Portanto, se faz necessária a vigilância para que o uso racional deste tipo de 

medicamento também seja promovido e as pessoas conscientizadas dos perigos que significam. Como não houve 

interação dos entrevistados a respeito do questionamento de quais plantas indicavam ou prescreviam, não foi 

possível ter dados estatísticos.  

Houve discordância entre o uso de algumas plantas e os resultados presentes na literatura. As pesquisas 

realizadas comprovaram que hortelã teve bons resultados no tratamento de doenças intestinais. Não existem 

estudos que validem a eficiência do uso da erva no tratamento de gripes e resfriados. No entanto, sua aplicação 

na substituição de fármacos que tratem essas doenças é comum (ARGENTA & COLS., 2011) e, inclusive, foi 

aplicada nos depoimentos dos profissionais que contribuíram com a pesquisa.  

Em relação ao alho e gengibre, as respostas convergem com a pesquisa científica ao recomendarem o uso 

desses vegetais no tratamento de infecções Trata-se de ervas com propriedades anti-inflamatórias, capazes de 

contribuir com a cura, nesse sentido, de infecções de garganta e sintonia associados às gripes e resfriados 

(ALEXANDRE & COLS., 2008).  

Existem comprovações de que a camomila possui propriedades calmantes (SANTOS, 2010) e não 

existem comprovações científicas de que a erva doce possui eficiência no tratamento digestivo. No entanto, os 

profissionais revelaram o uso da camomila como antibiótico e da erva doce para problemas digestivos (para os 

quais não há comprovação científica).  

Já sobre a babosa, os colaboradores não souberam identificar os seus benefícios e a pesquisa não possui 

dados conclusivos a respeito de seu uso no tratamento de doenças, muito menos sobre os benefícios da erva para 

pelo ou cabelo. Indicados na tabela 2.  

 

Tabela 2. Comparação entre a literatura científica e o uso das plantas. Arapiraca –AL, 2017.  

 LITERATURA CIENTÍFICA USO DAS PLANTAS 

HORTELÃ Antidispéptico, antifatulento e 

antiespasmódico. 

Gripes e resfriados 

ALHO Hipertensão arterial leve, gripes e 

resfriados. 

Tratamentos de infecções 

GENGIBRE  Expectorante, anti-inflamatório Tratamento de infecções 

CAMOMILA  Calmantes Antibióticos 

ERVA DOCE Não há comprovações Problemas digestivos 

BABOSA  Não há comprovações Não foram citados 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ainda que não haja unanimidade no fato de prescreverem fitoterápicos no tratamento de doenças, em 

algum momento todos os entrevistados indicaram ou fizeram uso desses medicamentos. A tabela 3 mostra as 

plantas medicinais/fitoterápicos recorrentes da pesquisa, prescritos ou utilizados no uso de tratamento de 

patologias próprias dos questionados, bem como sua indicação e advertência.  

  

Tabela 3. Relação dos fitoterápicos prescritos. Arapiraca –AL, 2017. 

NOME 

CIENTÍFICO 

NOME POPULAR INDICAÇÃO ADVERTÊNCIA 

Mikania glomerata  Guaco  Ação broncodilatadora e 

expectorante, supressor 

de tosse empregado para 

todos os tipos de 

problemas respiratórios 

superiores, incluíresia, 

resfriados e gripe, tosse e 

asma; dor de garganata, 

laringite e febre  

Não utilizar em caso de 

tratamento com anti-

inflamatórios não 

esteroides. A utilização 

pode interferir na 

coagulação sanguínea. 

Doses acimaa das 

recomendadas podem 

provocar vômitos e 

diarreia.  

Allium sativum  Alho Hipercolesterolemia Não usar em pessoas com 
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(colesterol elevado). Atua 

como expectorante e 

antisséptico  

gastrite, úlceras 

gastroduodenais, 

hipotensão arterial e 

hipoglicemia  

Mentha ppiperita  Hortelã-pimenta Antiespasmódico e 

antiflatulento; 

expectorante, cólicas 

menstruais; antissépitico 

e analgésico; mau hákito 

e relaxante 

Contraindicado para 

pessoas com cálculos 

biliares e obstrução dos 

ductos biliares, danos 

hepáticos severos e 

durante a lactação 

Melissa offcinalis  Erva Cidreira  Febres, má digestão, dor 

no estômago, gases, 

espasmos intestinais e 

diarreia; 

antiespasmódico, 

ansiolítico e sedativo leve 

Não deve ser utilizado 

nos casos de 

hipotireoidismos e 

utilizar cuidadosamente 

em pessoas com 

hipotensão rterial  

Cymbopogon 

citratus  

Capim santo  Cólicas intestinais e 

uterinas. Quadros leves 

de ansiedade e insônia  

Pode aumentar o efeito 

de medicamentos 

sedativos (calmantes) 

Aloe Vera (L.) 

Burman f 

Babosa  Antidispéptico, 

cicatrizante, tumores 

__________________ 

Pimepinella anisum 

L.  

Erva doce  Dispepsia (distúrbios 

digestivos), cólicas e 

gastrointestinais e como 

expectorante  

Em caso de reações 

alérgicas, suspender o 

uso imediatamente.  

Fonte: dados da pesquisa 

 

CONCLUSÃO  

 
O uso de fitoterápicos no Brasil é uma prática instigada pela OMS, fundamentada na legislação e regulada 

pela ANVISA, deixando de ser uma prática apenas popular, tornando-se uma ferramenta importante na saúde 

pública. Estas visam garantir a qualidade dos fitoterápicos, o uso racional e consciente, levando em consideração 

segurança, eficácia, efeito tóxico, manipulação, armazenamento, qualidade e acesso.  

Observa-se pouco conhecimento científico ou acadêmico desses profissionais da saúde, para realizar tal 

prática. Essa escassez de conhecimento se deve ao pouco investimento público, para a capacitação, educação 

continuada e o aperfeiçoamento de técnicas científicas fitoterápicas, e fazem com que alguns profissionais 

hesitem no uso ou prescrição da fitoterapia. Apesar do incentivo presente na legislação, ainda deve-se investir na 

formação destes profissionais, lhes proporcionando constantes formações ao respeito dos fitoterápicos, 

principalmente sobre seus efeitos tóxicos.  
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RESUMO: A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma patologia causada por um protozoário do gênero 

Leishmania, que acomete os cães, os quais são considerados, no ciclo urbano de transmissão, os principais 

reservatórios, através do qual, o homem pode se infectar. Dessa forma, objetivou-se conhecer a epidemiologia da 

Leishmaniose Visceral canina, no município de Taquarana, Alagoas, no período de 2009 a 2018. Os dados foram 

coletados junto com a vigilância sanitária e o setor de endemias da cidade de Taquarana – AL. Para diagnosticar 

a LVC, foram realizados os exames do teste rápido DPP e Imunoflorescência. Foram registrados 21 casos para 

cães com sorologia positiva, durante todo o período do estudo, onde no primeiro semestre de 2018 ocorreram 13 

casos. Sobre a comunidade residente nessa região foi verificado que a maioria não tem conhecimento sobre a 

doença.  É possível observar que a vigilância sanitária tenta sanar os problemas que envolvem leishmaniose, 

entretanto a dificuldade de identificação pela população não se torna viável, uma vez que a falta de 

conhecimento sobre a doença implica em não saber como se prevenir. Dessa forma, compete a secretaria de 

saúde do município promover programas e mobilizações para a diminuição da ocorrência de casos da LVC, 

implementando por meio de palestras, promovendo educação sanitária sobre medidas profiláticas da doença. 

PALAVRAS-CHAVE: Parasitose; Endemia; Calazar.   

Epidemiology of Canine Visceral Leishmaniasis in the municipality of 

Taquarana – AL (2009 – 2018) 

ABSTRACT: Visceral Canine Leishmaniasis (LVC) is a pathology caused by a protozoan of the genus 

Leishmania, which affects dogs, which are considered, in the urban transmission cycle, the main reservoirs 

through which humans can become infected. The objective of this work is to show the epidemiological situation 

of canine visceral leishmaniasis in Taquarana - AL as well as its expansion. The data were collected together 

with the sanitary surveillance and the endemic area of the city of Taquarana - AL and refer to the period from 

January 2009 to August 2018. To diagnose canine visceral leishmaniasis, tests such as the DPP and 

Immunoflorescence. Where 21 cases were registered for dogs with positive serology, during the entire study 

period, where in the first half of 2018 there were 13 cases. About the resident community in this region was 

verified that the majority is not aware about the disease. It is possible to observe that sanitary surveillance tries to 

cure the problems that involve leishmaniasis, however the difficulty of identification by the population does not 

become feasible, since the lack of knowledge about the disease implies not knowing how to prevent. In this way, 

it is the responsibility of the municipal health department to promote programs and mobilizations to reduce the 

occurrence of LVC cases, implementing lectures, promoting health education on prophylactic measures of the 

disease. 

 

KEYWORDS: Parasite, Endemic, Calazar. 

INTRODUÇÃO  

 

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma patologia causada por um protozoário do gênero 

Leishmania, que acomete os cães, os quais são considerados, no ciclo urbano de transmissão, os principais 

reservatórios, através do qual, o homem pode se infectar. Porém, animais silvestres, como lobos, coiotes e 

raposas, também podem funcionar como reservatórios. No Brasil, a LVC é transmitida através da picada do 

mosquito pertencente à família dos flebotomídeos, ao gênero Lutzomyia e à espécie Lutzomyia longipalpis. Este 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
519 

vetor é conhecido popularmente, por mosquito-palha, birigui ou tatuquiras e, se constitui no principal vetor 

brasileiro. O mosquito-palha é um inseto muito pequeno, que costuma se reproduzir em locais com muita 

matéria orgânica em decomposição (COSTA, 2011).   

A infecção de L. longipalpis por L. infantum (= L. chagasi) ocorre quando as fêmeas, hematófagas, 

cumprindo necessidade biológica, alimentam-se em hospedeiro vertebrado infectado e ingerem com o sangue, 

linfa, debris celulares, macrófagos e monócitos parasitados por formas amastigotas. No interior do intestino 

médio (estômago), rapidamente ocorre ruptura das células liberando as formas amastigotas que, após divisão 

binaria, transformam-se em promastigotas arredondadas e de flagelo curto, que se dividem intensamente, ou 

alongadas com um flagelo longo e cujo processo de divisão e bem menos intenso (NEVES, 2016).  

Salzo (2008), postulou que as manifestações cutâneas na LVC podem estar presentes entre 50 a 90% dos 

cães infectados. Os achados dermatológicos podem ocorrer sem outros sinais aparentes da doença, mas qualquer 

cão com manifestações cutâneas da leishmaniose é considerado como portador de envolvimento visceral uma 

vez que os parasitas se disseminam por todo o organismo antes que haja desenvolvimento das lesões cutâneas.  

Sob o ponto de vista epidemiológico, o cão é considerado como principal reservatório doméstico, sendo, 

por isso, alvo do programa de controle da Leishmaniose Visceral (LV) no Brasil (MARCONDES e ROSSI, 

2013). A importância epidemiológica da LVC reside no fato de que essa, em geral, precede a LV humana 

(FERREIRA et al., 2012). Nesse sentido, em áreas urbanas há dificuldade em controlar a doença devido ao 

grande número de cães, muitos dos quais errantes, além das limitações na detecção de cães infectados, visto que 

boa parte deles é assintomático, não despertando suspeita clínica (MOSHFE et al., 2009). 

No Brasil, a LV é considerada uma zoonose de difícil controle e ampla distribuição, sendo encontrada nas 

cinco regiões do país (PRADO et al., 2011). Originalmente rural, a doença atualmente predomina em áreas 

urbanas, tendo essa modificação ocorrida principalmente devido aos processos de migração rural-urbana, 

sobretudo sob condições sociais e econômicas precárias na população (HARHAY et al., 2011). Na região 

Nordeste, 222 casos confirmados de leishmaniose visceral em humanos foram registrados entre os anos de 2007 

a 2013, no Estado de Alagoas, com uma maior prevalência observada em menores de cinco anos de idade 

(BRASIL, 2016). 

 No município de Taquarana, Alagoas, os dados sobre a situação epidemiológica da LVC são escassos. 

Neste contexto, objetiva-se conhecer a epidemiologia da referida doença no período de 2009 a 2018. 

  

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O estudo foi realizado no município de Taquarana- AL, especificamente no sítio Mameluco, na zona rural 

do município de Taquarana, e na comunidade Serra, Zona urbana deste município no ano de 2018, tendo inicio 

no mês de abril (04) do decorrente ano, pois estas são áreas de transmissão de LVC, previamente estabelecida de 

acordo com os dados notificados nos últimos anos pela secretaria municipal de saúde do município.  

Os dados foram coletados na vigilância sanitária e no setor de endemias da cidade de Taquarana – AL e 

são referentes ao período de janeiro de 2009 a agosto de 2018. 

Para diagnóstico da LVC, os setores públicos municipais, vigilância sanitária e o setor de Endemias, 

providenciaram a realização dos exames: o teste rápido DPP (Dual Parth Platform ou Plataforma de Duplo 

Compartilhamento) e Imunofluorescência. 

Segundo Bio-Maguinhos (2014), o teste rápido DPP® Leishmaniose Visceral Canina oferece o resultado 

em cerca de 15 minutos. O produto dispensa estrutura laboratorial e equipamentos, facilitando o uso no campo. 

Possui uma tecnologia de alta sensibilidade, o que agrega precisão ao diagnóstico da leishmaniose visceral 

canina em sangue, soro ou plasma. Por ser um teste de triagem, permite que apenas os casos positivos sejam 

levados para confirmação, desonerando, desta forma, o laboratório.  

Para conhecer o perfil da comunidade foi necessário aplicar um questionário, o qual constava as seguintes 

variáveis: idade, sexo, escolaridade, renda mensal e também sobre o conhecimento que os mesmos tinham sobre 

a doença: forma de transmissão, vetor, sintomas e tratamento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Foram obtidos dados da vigilância sanitária do município e do setor de endemias sobre o número de 

casos, no total foram 08 casos de cães infectados, no período de 2009 a 2017, no município de Taquarana 

(Figura 3). 

No primeiro semestre de 2018 foram visitadas cerca de quatrocentos e trinta uma (431) residências na 

zona rural e urbana. Destas foram coletadas 431 amostras de sangue para realização dos exames de teste rápido 
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(DPP) e 61 amostras para exames de imunofluorescência para diagnóstico da LVC, no total foram realizados 492 

exames, dos quais treze (13) foram diagnosticados positivos, sendo 12 da zona rural (Figura 1). 

Segundo a vigilância sanitária de Taquarana, o aumento do número de casos foi ocasionado pela presença 

de vetores em cidades vizinhas, como por exemplo, a cidade de Coité do Noia, onde os casos de LV aumentaram 

significativamente nos últimos meses. 

 

                Figura 1. Número de cães infectados 2009-2018 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foram entrevistados 184 indivíduos da zona urbana de Taquarana – AL, 80% dos entrevistados possuem 

apenas o ensino fundamental e estão entre a faixa etária de 40-50 anos. Estes não possuem conhecimento sobre a 

enfermidade e residem em áreas endêmicas do município. Os outros 20% estão inclusos nos indivíduos que 

possuem escolaridade de nível médio e uma pequena porcentagem (3%) com nível superior, apresentando uma 

faixa etária entre 30-40 anos.  Apesar de morarem em áreas endêmicas, supõe-se que esses indivíduos por 

conhecerem as medidas profiláticas da doença possuem menor risco de adoecerem (Figura 2).  

Figura 2. Conhecimento geral da população urbana sobre LVC. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foram entrevistadas 247 pessoas do sítio Mameluco, na zona rural deste município, 88% dos 

entrevistados possuem apenas o ensino fundamental, e (12%) são analfabetos. Possuem uma faixa etária entre 

40-60 anos e a maioria são agricultores, agropecuaristas e/ou aposentados. Os outros 12% são alfabetizados e 

possuem conhecimento sobre a forma de transmissão da doença, vetor e profilaxia (Figura 3).  
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Figura 3. Conhecimento geral da população rural sobre LVC. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 
O trabalho da vigilância sanitária e do setor de endemias vem sendo eficaz para a identificação dos cães 

infectados, porém, ainda há necessidade de agilidade na realização dos exames, pois, os dados denotam que a 

doença está se alastrando rapidamente e que há necessidade de ações de conscientização e de medidas 

profiláticas para a comunidade. 

A leishmaniose visceral ganha cada vez mais destaque por causa da sua frequência de ocorrência e sua 

capacidade de se espalhar rapidamente, sendo o parasita transmitido a partir de animais aos vetores e depois, a 

partir deles, para seres humanos (WHO, 2010). 

Segundo Machado (2013), Mudanças ambientais potencializam a emergência de zoonoses, o 

desmatamento altera as condições naturais dos habitats de hospedeiros silvestres e vetores; podendo estes se 

aproximarem do ambiente peridomiciliar (WHO, 2010; BRASIL, 2014). O fato se agrava quando, no 

peridomicílio, encontram-se condições propícias para a criação de flebotomíneos, como áreas sombreadas e 

úmidas, abrigos de animais domésticos e árvores frutíferas. Com disponibilidade de criadouro, abrigo e fonte 

alimentar, é razoável acreditar que certas espécies de vetores se adaptam bem ao ambiente antrópico e 

estabelecem um ciclo de transmissão peridomiciliar da doença (FERREIRA; MORAES, 2011). 

 

CONCLUSÃO 
 

            Conclui-se nesse estudo que o município de Taquarana, Alagoas, apresentou no primeiro semestre de 

2018 um número de casos de Leishmaniose Visceral canina superior em relação a soma dos oito anos anteriores. 

            Sobre o perfil da comunidade foi verificado que a faixa etária dos entrevistados apresentou uma variação 

entre 30 a 60 anos de idade, onde a maioria possui apenas o ensino fundamental e também não tem 

conhecimento sobre a doença. Dados preocupantes, uma vez que a falta de conhecimento sobre a doença implica 

em não saber como se prevenir.  

A partir dos resultados desse estudo é possível notar a importância de trabalhos científicos em 

levantamentos para obtenção de dados, observando os níveis de conhecimento e de intervenções futuras. A 

existência de políticas públicas efetivas e diretas proporciona um melhoramento no conhecimento de doenças e 

de integração da sociedade, podendo assim, melhorar a saúde pública. A viabilização de integração e 

conscientização é o principal foco para elevar os dados e aumentar a proteção populacional. 
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RESUMO: Com o passar dos anos, a utilização de plantas medicinais tem se mostrado como um auxílio para 

o tratamento de acidentes ofídicos. O objetivo deste trabalho foi verificar as situações clínicas (parte do corpo 

afetada, manifestações clínicas, atendimento médico, hospitalização, tempo de atendimento e evolução do 

quadro clínico) das vítimas de acidentes ofídicos no município de Santana do Ipanema e verificar se as plantas 

utilizadas pela população possuem propriedades antiofídicas comprovada na literatura para o tratamento dos 

acidentes com serpentes. Trata-se de um estudo qualitativo que foi realizado no município de Santana do 

Ipanema-AL, entre agosto de 2016 e julho de 2017. Participaram respondendo a um questionário 

semiestruturado 90 pessoas. Os dados coletados foram compreendidos através da metodologia investigativa e 

descritiva. Os casos aconteceram principalmente com o sexo feminino, o tempo para o atendimento médico foi 

de horas e a maioria das vítimas não procuraram ajuda, a parte do corpo mais afetada foram os pés e 

apresentaram sintomas associados e dor. A maioria das vítimas não ficaram hospitalizadas e utilizaram no 

tratamento algumas plantas que possui ação antiofídica comprovada na literatura, entretanto, as demais 

possivelmente possuem apenas propriedades medicinais, o que colaborou para a cura das vítimas. Este é um 

problema de saúde pública e devem-se desenvolver ações de conscientização para a população, mostrando a 

importância de procurar um médico quando ocorrer o ofidismo, principalmente na zona rural que é o local de 

maior frequência de acidente, além de solucionar dúvidas sobre o tratamento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde pública, serpentes, peçonha.  

Survey of clinical cases of ophidian accidents and medicinal plants used as a 

therapy in the municipality of Santana do Ipanema-AL 

ABSTRACT: Over the years, the use of medicinal plants has proven to be an aid to the treatment of ophidian 

accidents. The objective of this study was to verify the clinical situations (part of the body affected, clinical 

manifestations, medical care, hospitalization, time of care and evolution of the clinical picture) of the victims of 

ophidian accidents in the municipality of Santana do Ipanema and verify if the plants used by the population 

have proven antiofidic properties in the literature for the treatment of snake accidents. This is a qualitative study 

that was conducted in the municipality of Santana do Ipanema AL-between August 2016 and July 2017. 

Participants answered a semi-structured questionnaire to 90 people. The collected data were understood through 

the investigative and descriptive methodology. The cases occurred mostly with the female, the time for medical 

care was hours and most of the victims did not seek help, the most affected part of the body were the feet and 

presented associated symptoms and pain. Most of the victims were not hospitalized and used in the treatment 

some plants that have antiofídica action proven in the literature, however, the others possibly possess only 

medicinal properties, which collaborated to cure the victims. This is a public health problem and it is necessary 

to develop awareness actions for the population, showing the importance of looking for a doctor when the opiate 

occurs, especially in the rural area that is the most frequent accident site, as well as solving doubts about the 

treatment. 

KEYWORD: Public health, snakes, venom. 
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INTRODUÇÃO 

As serpentes são répteis que possuem características específicas no meio ao qual elas estão inseridas, 

porém, muitas vezes esses animais são visto pela sociedade como um ser que causa perigo, pois existem espécies 

que são peçonhentas e quando entram em contato com humanos podem causar envenenamento. A falta de 

conhecimento da população faz com que eles não percebam a importância destes seres na cadeia alimentar, além 

disso, o veneno destes animais tem um potencial farmacológico que pode proporcionar diversos benéficos à 

humanidade (BERNARDE, 2014).  

As serpentes ofídicas de interesse médico são representadas por quatro gêneros da Família Viperidae: 

Lachesis (surucucu-pico-de-jaca); Micrurus e Leptomicrurus (coral-verdadeira); Grupo Bothrops (jararaca, 

jararacuçu, urutu, caiçara, comboia), que estão agrupados em dois gêneros- Bothrops e Bothrocophia (BRASIL, 

2017; BRASIL, 2001). O ofidismo acontece quando a serpente inocula suas toxinas através de suas presas e 

causam um diagnóstico de envenenamento nas vítimas (BRASIL, 2017). Os estudos dessas serpentes são 

importantes, pois facilitam no entendimento dos casos de pacientes que são vítimas dos acidentes ofídicos, além 

disso, possibilita a utilização correta do tipo de soro de acordo com o envenenamento. 

No Brasil, os casos de acidentes ofídicos acontecem principalmente com as serpentes pertencentes ao 

gênero Bothrops, com 29 espécies distribuídas em todas as regiões do país. Os principais casos de acidentes são 

observados por agricultores, especificamente do sexo masculino, que desenvolvem suas atividades no campo na 

maioria das vezes sem uma proteção básica com bota, tênis, luvas, entre outros equipamentos. Nesta percepção, 

os locais mais afetados são: mãos, pés e pernas, tendo uma mudança nos quadros clínicos de acordo com a 

peçonha do animal (BRASIL, 2017; PIMENTA, 2017; MACHADO & LEMOS, 2016; PINHO & PEREIRA, 

2001).  

Nos últimos anos, o uso de plantas como alternativa e complemento de medicação para o tratamento de 

doenças estão aumentando (OLIVEIRA et al., 2014).  A utilização de plantas por moradores rurais, tem se 

mostrado como uma solução imediata, e muitas vezes eficiente para o melhoramento do quadro da vítima do 

acidente ofídico, visto que, muitas vezes esses moradores rurais possuem costumes culturais, dificuldade 

econômica e de descolamento até o hospital. No Brasil, existem diversas plantas medicinais que possuem 

propriedades terapêuticas, porém, muitas ainda não possuem estudos farmacológicos (SIMÕES et al., 2007; 

CREMONEZ, 2011) 

Segundo o banco de dados do Sistema Nacional de Informação Tóxico Farmacológicas (SINITOX), no 

ano de 2015 foram registrados na região nordeste 790 casos de acidentes ofídicos, destes, seis ocorrências são 

óbitos (SINITOX, 2015). Em outra perspectiva, o SINITOX constatou em 2016 a quantidade de 1233 quadros de 

acontecimentos de ofidismo na região nordeste (SINITOX, 2016). Neste contexto, fica evidente que com o 

passar dos anos os números de casos de acidentes com serpentes aumentam, evidenciando que medidas 

preventivas para a população devem ser adotadas para este problema de saúde pública.  

Diante disso, este trabalho teve como objetivo verificar as situações clínicas (parte do corpo afetada, 

manifestações clínicas, atendimento médico, hospitalização, tempo de atendimento e evolução do quadro clínico) 

das vítimas de acidentes ofídicos no município de Santana do Ipanema, além disso, será analisado se as plantas 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
525 

utilizadas pela população possuem propriedades antiofídicas comprovada na literatura para o tratamento dos 

acidentes com serpentes. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo qualitativo que foi realizado no município de Santana do Ipanema, Alagoas a partir 

das atividades desenvolvidas através do Grupo de Pesquisa em Plantas e Animais Peçonhentos (GPPAP), da 

Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2017 a 

julho de 2018, e teve como público alvo da pesquisa, os moradores da cidade vítimas de acidentes ofídicos.  

Inicialmente, foram realizadas visitas prévias ao município, para conhecer da população. Após esta etapa, 

a coleta dos dados, foi realizada através de questionário semiestruturado que foi aplicado aos moradores da 

região. Foi apresentado o TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A   metodologia foi 

investigativa e descritiva. Para conhecer o perfil epidemiológico e clínico, foram investigadas as seguintes 

variáveis (faixa etária, sexo, parte do corpo foi afetada, agente peçonhento, sintomas, efeitos, evolução do quadro 

clínico, forma de tratamento, prevenção).  

Os dados foram analisados e registrados no programa Dbase III e transformados para o programa Access 

97, para serem trabalhados em planilhas do Excel 97, para se produzir gráficos e tabelas. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Alagoas- UFAL (CAAE Nº 68561517.4.0000.5013) 

e desenvolvida de acordo com os preceitos da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram registrados 90 casos de acidentes causados por serpentes peçonhentas no município de Santana do 

Ipanema. Destes as vítimas mais frequentes foram do sexo feminino (55,55%; n=50). No entanto, o sexo 

masculino apresentou um total de 44,45% das ocorrências, como mostra a tabela 1. Estes dados são o oposto de 

outros estudos realizados, onde o número casos acontecidos com sexo masculino é maior comparado com o sexo 

feminino (PIMENTA, 2017; ZAQUEO & ZAQUEIO, 2018). Feitosa et al (2015), obteve em sua pesquisa um 

resultado de 78,9% dos casos para o sexo masculino, e 21,1 do sexo feminino e 0,1% não informou o sexo.  

 

Tabela 1. Sexo dos entrevistados vítimas do ofidismo.  

 

 

 

Sexo  

Total 
Masculino 

n (%) 

Feminino  

n (%) 

Total 40 (44,45)            50 (55,55) 90 

Fonte: Os autores (2018). 

 

O número de acidentes ofídicos com mulheres pode ser explicado por sua presença nas atividades rurais 

no campo.  A faixa etária (tabela 2), que se encontra o maior número de casos é de 28 a 37 anos. Esta faixa etária 
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é semelhante aos resultados de Pimenta (2017) que apresentou uma maior frequência de ocorrências com a faixa 

etária de 20 a 39 anos. 

 

Tabela 2. Faixa etária da população entrevistada, vítima de acidente ofídico no município de Santana do 

Ipanema (AL).    

 

Faixa etária                                  n (%) 

<18                                               04 (4,44) 

18 a 27                                          17(19,89) 

28 a 37                                          25 (27,78) 

38 a 47                                          13 (14,44) 

48 a 57                                          11 (12,22) 

58 a 67                                          14 (15,56) 

68 a 77                                          05 (5,56) 

78 +                                              01 (1,11) 

Total                                            90 (100) 

                           Fonte: Os autores (2018). 

 

A parte do corpo afetada com maior frequência foram pés (37,77%; n= 34), pernas (28,90%; n= 26) e 

mãos (16,66%; n=15), como demonstra o quadro 1. Estes dados corroboram com a pesquisa de PIMENTA 

(2017) que encontrou valores percentuais de (51,3%) para as mãos, (11,4%) para ocorrências nas pernas, mão e 

dedo da mão representam 8,7% e 20,00%, respectivamente.  As manifestações clínicas mais frequentes foram os 

sintomas associados (67,77%; n=61), dor (13,33%; n=12). Pimenta também constatou em sua pesquisa que a dor 

representou 71,3% dos casos. Quanto ao atendimento médico, a maioria das vítimas (92,23%; n=83) não 

procuraram o hospital para um diagnóstico mais preciso; poucos casos (06,66%; n=06) buscaram auxílio médico 

(06,66%; n=06) e (01,11%; n=01) dos entrevistados não informaram se buscaram atendimento médico.  

O tempo entre o atendimento médico e o acidente mais relatado foi de horas (31,11%; n=28), dias 

(04,44%; n=04), mês (1,11%; n=01), não se aplica (50,00%; n=45) e outros (13,34%; n= 12). No estudo de 

Machado & Lemos (2016), foi notificado que 72,8% das ocorrências foram tratadas nas primeiras três horas, 

entre seis e sete horas foram apresentados 7,2% dos indivíduos e após 6 horas do acidente ou não foi informado, 

representam 20,00%. 

Com relação à evolução clínica dos pacientes, a maioria dos casos (64,44%; n=58) foram curados; 

(20,00%; n=18) apresentaram sequelas (20,00%; n=18) e (1,11%; n=01) foi a óbito. Mesmo utilizando o 

conhecimento popular, fica evidente que o tratamento a base de plantas medicinais pode ter sido positivo.  De 

acordo com o SINITOX (2016) na região nordeste em 2016 dos 1233 casos de acidentes com serpentes 

peçonhentas 688 indivíduos conseguiram progredir para a cura, embora também tenha sido notificado 17 

situações de óbito. Pesquisa realizada por Machado & Lemos (2016) também constataram que 72,07% dos 

acidentes ofídicos que foram tratados com plantas medicinais com alternativa fitoterápica, foram curados.   

Embora a medicação alternativa baseada em plantas medicinais tenha sido positiva, nos casos relatados e 

tenha contribuído para a cura dos pacientes, é de fundamental importância que as vítimas sempre busquem o 
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atendimento médico emergencial para que o diagnóstico e as medidas necessárias, possam ser adotadas. De 

acordo com o tipo de acidente, do agente agressor, e da quantidade de veneno inoculado se a vítima não buscar o 

atendimento médico poderá ir a óbito.    

 

 

Quadro 1: Manifestações clínicas dos quadros de acidentes ofídicos no município de Santana do Ipanema.  

 

 

 

 

 

Parte do corpo 

Variáveis n (%) 

Braço 13 (14,45) 

Mão 15 (16,66) 

Pé 34 (37,77) 

Perna 26 (28,90) 

Não informou 01 (1,11) 

Não se aplica - 

Outros 01 (01,11) 

 

 

 

 

Manifestações clínicas 

Dor 12 (13,33) 

Edema 01 (1,11) 

Febre 03 (03,33) 

Sintomas Associados 61 (67,77) 

Nenhum 06 (06,66) 

Não Informou 02 (02,22) 

Outros 05 (05,56) 

 

Atendimento médico 

Sim 06 (06,66) 

Não 83 (92,23) 

Não Informou 01 (01,11) 

 

 

Tempo entre o atendimento 

e o acidente 

Dias 04 (04,44) 

Horas 28 (31,11) 

Mês 01 (01,11) 

Não se aplica 45 (50,00) 

Outros 12 (13,34) 

Não Informou - 

 

 

Ficou hospitalizado 

Sim 07 (07,77) 

Não 77 (85,55) 

Não Informado 03 (03,34) 

Não se aplica 03 (03,34) 

 

 

 

Evolução dos pacientes 

Cura 58 (64,44) 

Óbito 01 (01,11) 

Sequela 18 (20,00) 

Não Informou 06 (06,67) 

Não se Aplica 06 (06,67) 

Outros 01 (01,11) 

Fonte: Os autores (2018).  

 

As vítimas de acidente ofídico relataram que utilizam várias plantas medicinais (cajuzinho, barbatimão, 

murici, purga-de-lagarto, batata de teiú, erva-de-bugre, leiteiro, carqueja, pinhão, paratudo, cipó pau, cumaru, 
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fumo, pimenta, alho, romã, aroeira, sambacaitá, pequi) com finalidade antiofídica. Porém, de acordo com a 

literatura, das plantas citadas, apenas, cajuzinho, barbatimão, murici, purga-de-lagarto, batata de teiú, erva-de-

bugre, leiteiro, carqueja, pinhão, paratudo, cipó pau, cumaru, tem ação antiofídica comprovada na literatura, 

como encontrado nos trabalhos de Vilar (2004); Vilar (2005); Oliveira et al. (2009); Vilar & Carvalho & Furtado 

(2007); Costa (2010); De Paula (2009); Lucena et al (2009). O uso das demais espécies (fumo, pimenta, alho, 

romã, aroeira, sambacaitá, pequi) deve-se possivelmente as suas propriedades medicinais (cicatrizante, anti-

inflamatória, analgésica, etc.) e não, por sua propriedade antiofídica. 

Nos preparos, várias partes das plantas foram utilizadas (raiz, caule, folha, casca, fruto, flor e/ou a 

planta inteira).  Dados semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2016) que em seu estudo, constatou que 

as partes mais utilizadas pelos sujeitos investigados foram as flores, a casca e as folhas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tratamento de acidentes ofídicos a base de plantas tem sido uma alternativa medicinal muito usual entre 

a população do município de Santana do Ipanema, assim como nas demais regiões do país. Entretanto, na 

medida do possível, é importante que a população tenha acesso a informações de precaução quanto ao uso de 

determinadas espécies e de prevenção de acidentes, para que as ocorrências atuais deixem de ser tão 

representativas para a saúde pública. Associar o conhecimento empírico a sintomatologia de acidentes, sem o 

conhecimento das propriedades medicinais das espécies e deixar de buscar o atendimento emergencial apenas 

pela crendice popular, pode ser um risco para a vítima deste tipo de enfermidade, de acordo com o tipo de 

acidente e do agente causador, pois o agravo à saúde depende destas peculiaridades. Plantas medicinais são 

importantes para a população, mas, o uso discriminado de suas propriedades sem o conhecimento científico, 

pode ser fatal para a vítima.    
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RESUMO: Propriedades bioativas presentes em extratos vegetais, produzidos pelas plantas, como uma 

consequência do metabolismo secundário, mostraram-se eficientes no controle da diabetes mellitus, o que 

evidencia o potencial das plantas no combate a essa doença crônica. O objetivo deste trabalho é apresentar os 

metabólitos secundários presentes em plantas medicinais com ação terapêutica contra a diabetes mellitus, através 

de uma revisão bibliográfica de artigos científicos. O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura de 

artigos científicos, com uma análise dos metabólitos secundários com ação hipoglicemiante. Diante da pesquisa 

realizada foi possível identificar quais metabólitos secundários possuem atividade hipoglicemiante, notando-se 

que as plantas através dessas substâncias de defesa apresentam um papel importante no desenvolvimento de 

novas classes terapêuticas a exemplo para o tratamento da diabetes mellitus, evidenciando a importância do 

estudo de extratos vegetais para identificação de substâncias bioativas e suas possíveis aplicações em 

tratamentos terapêuticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: substâncias ativas, tratamento, diabetes mellitus. 

 

Secondary metabolites with hypoglycaemic action 
 

ABSTRACT: Bioactive properties present in plant extracts, produced by plants as a consequence of 

secondary metabolism, have proved to be efficient in the control of diabetes mellitus, which demonstrates the 

potential of plants in the fight against this chronic disease. The objective of this work is to present the derived 

metabolites present in medicinal plants with the therapeutic action for diabetes mellitus, through a 

bibliographical review of scientific articles.  
The present work deals with a literature review of scientific articles, with an analysis of the secondary 

metabolites with hypoglycemic action. In view of the research, it was possible to identify which secondary 

metabolites have hypoglycemic activity, noting that the plants through these defense substances play an 

important role in the development of new therapeutic classes, for example for the treatment of diabetes mellitus, 

evidencing the importance of the study of extracts to identify bioactive substances and their possible applications 

in therapeutic treatments. 

 

KEYWORD: active substances, treatment, diabetes mellitus. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
O uso de plantas para o tratamento de doenças foi documentado em todas as sociedades humanas, sendo 

parte da cultura de cada povo, o que posteriormente foi caracterizado como etnomedicina. Com o decorrer do 

desenvolvimento da medicina moderna o conhecimento tradicional ou empírico foi deixado de lado, por não 

possuir qualquer base farmacológica comprovada, sendo caracterizado como ineficiente. Hoje, inúmeras 
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pesquisas têm demonstrado a eficiência e confiabilidade de preparações à base de plantas medicinais, 

promovendo a reversão do processo (SIMÕES, 2015). 

Partes da planta como raiz, caule, folhas podem fornecer substâncias ativas que podem ser empregadas na 

obtenção de um medicamento. Propriedades bioativas presentes em extratos vegetais, produzidos pelas plantas, 

como uma consequência do metabolismo secundário, mostraram-se eficientes no controle da diabetes mellitus, o 

que evidencia o potencial das plantas no combate a essa doença crônica. O potencial ativo das plantas se deve a 

presença dos constituintes tais como flavonoides, alcaloides, triterpenos, sesquiterpenos, taninos, carotenoides e 

compostos fenólicos. Os metabólitos secundários destacam-se da farmacologia devido aos seus efeitos biológico 

sobre a saúde da espécie humana. Muitos também são de importância comercial não apenas na área 

farmacêutica, mais também na área alimentar, agronômica e perfumaria e outras (BARBOSA et al., 2017). 

A diabetes mellitus é resultado de uma série de disfunções relacionadas à ação e/ou secreção da insulina. 

Essas disfunções podem envolver desde a destruição das células beta do pâncreas e resistência à ação aos 

distúrbios da secreção da insulina, entre outros. Todos estes mecanismos resultam no acúmulo da glicose no 

sangue, o que desencadeia o quadro característico da doença, a hiperglicemia, além de afetar o funcionamento 

dos principais órgãos, tais como: rins, cérebro, coração. Nesse contexto, destaca-se o uso de hipoglicemiantes 

que são agentes terapêuticos capazes de manter as concentrações plasmáticas de glicose dentro dos limites 

normais durante o maior tempo possível. Um dos principais problemas relacionados ao controle da diabetes 

mellitus consiste na adaptabilidade dos pacientes ao tratamento (PONTES et al., 2017).  

Por conseguinte, as plantas medicinais com seus constituintes químicos entram como uma alternativa 

viável para resolução desta problemática, já que são amplamente aceitas por grande parte da população e 

poderiam facilmente diminuir os gastos com o tratamento (PONTES et al., 2017).  

Este trabalho tem como objetivo apresentar os metabólitos secundários presentes em plantas medicinais 

com ação terapêutica contra a diabetes mellitus.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura narrativa de artigos científicos, com uma análise 

dos metabólitos secundários com ação hipoglicemiante, a qual o estudo apresenta como finalidade integrar os 

conhecimentos já existentes sobre os aspectos das propriedades presente nas plantas medicinais.  
O material aproveitado para a realização do estudo foi constituído de artigos em português, que 

atenderam aos requisitos do tema abordado, expondo informações confiáveis e publicados em bases de dados 

seguros. Foram priorizados os trabalhos com uma faixa anual de 2014 a 2018, com exceção de artigos clássicos, 

como o de NEGRI, 2005, que se expôs imprescindível ao presente estudo, nos idiomas português e inglês, 

disponíveis nas bases de dados Google acadêmico, Scielo e Pub Med. Para a busca dos artigos foram utilizados 

os seguintes descritores, diabetes, plantas, compostos e hipoglicemiantes, foram encontrados 100 artigos. A 

leitura dos títulos e resumos possibilitou a seleção de nove artigos que foram incluídos na pesquisa e lidos em 

sua totalidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As substâncias biologicamente ativas extraídas das plantas são os chamados metabólitos secundários, os 

quais desempenham papel importante no mecanismo de defesa química da planta.  A importância dessas 

substâncias para o ser humano é de total relevância já que elas podem atuar na ação terapêutica em diversas 

doenças (CONIC, 2015). 

Há muitas substâncias extraídas de plantas que reduzem o nível de glicose no sangue. Algumas destas 

substâncias podem ter potencial terapêutico, enquanto outras podem produzir hipoglicemia como efeito colateral 

devido à sua toxicidade, especialmente hepatotoxicidade (NEGRI, 2005). 

Diante da pesquisa realizada foi possível identificar quais classes de metabólitos secundários possuem 

atividade hipoglicemiante (Quadro I).  
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Quadro I – Classes de metabólitos secundários hipoglicemiantes 

         Classe Química                   Números de constituintes ativos 

Alcalóides 38 

Cumarinas 4 

Flavonóides 7 

Iridóides 4 

Fenólicos 4 

Terpenóides 17 

Vitaminas 2 

Fonte: Adaptado de Marles, Farnsworth, 1995. 

 

A maioria das plantas que são utilizadas no tratamento do diabetes, ao serem farmacologicamente 

avaliadas, apresenta atividade hipoglicemiante. Há uma grande diversidade de classes químicas encontradas 

nesses vegetais, entre elas os triterpenóides, alcalóides, cumarinas e flavonóides, esses indicam que uma 

variedade de mecanismos de ação deve estar envolvida na redução do nível de glicose no sangue (MAURO, 

2014). Os mecanismos de ação estão atrelados à prevenção e restauração da integridade e função das células β-

pancreáticas, a atividade estimulante da liberação de insulina, a melhora da captação e utilização da glicose e 

suas propriedades antioxidantes, fazendo das plantas um excelente alvo para o desenvolvimento de novos 

modelos terapêuticos. As substâncias naturais antioxidantes com atividade hipoglicemiante são agentes 

terapêuticos em potencial na prevenção e no tratamento das complicações do diabetes (MAURO, 2014; 

MEDEIROS, 2014). 

 

Tabela 1 – Plantas e compostos com ação hipoglicemiante. 

Plantas Compostos hipoglicemiantes 

Calêndula officinalis 
Calendasaponinas, sesquiterpeno 

oligoglicosídeo 

Cimicifuga dahurica 

Maxim. 

(Ranunculaceae) 

ácido isoferúlico 

Agarista mexicana Ácidos oleanólico e ursólico 

Croton cajucara Benth 

(Euphorbiaceae) 

Trans-desidrocrotonina 

Teramnus labialis 

(Roxb.) Benth. 

(Fabaceae) 

Fraxidina 

Brickellia 

veronicaefolia Gray 

(Asteraceae) 

5,7,3’- triidroxi-3,6,4’-

trimetoxiflavona 

Phyllanthus sellowianus 

L. (Euphorbiaceae) 

Rutina e isoquercetina 

Cecropia obtusifolia 

Bertol (Cecropiaceae) 

Flavona isoorientina; ácido 3- 

cafeoilquínico 

Urtica pilulifera L. 

(Urticaceae) 

Lecitinas; glicoproteínas 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de NEGRI, 2005. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
Os estudos dos produtos vegetais têm sido de grande relevância, especificamente para a química e a 

medicina. É notável que atualmente os pesquisadores estejam em busca de novas substancias que tenham 

propriedade farmacológica que diminuam o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo, a 

diabetes mellitus. 
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A partir da pesquisa realizada foi possível notar que as plantas através de suas substâncias de defesa 

(metabólitos secundários) têm um papel importante no desenvolvimento de novas classes terapêuticas. Esse 

desenvolvimento possibilita a criação de novos fármacos, através de estudos pré-clínicos e clínicos, onde através 

dele será possível lançar um novo medicamento. Ainda existem dificuldades em encontrar muitos indícios de 

pesquisa sobre os metabólitos secundários e sua ação no organismo humano. Pesquisas corroboram a 

importância dos metabólitos secundários, destacando sua ação hipoglicemiante; antioxidante e inibitória de 

doenças cardiovasculares. Deste modo, é evidente o quão importante é o estudo de extratos vegetais para 

identificação de substâncias bioativas e suas possíveis aplicações em tratamentos terapêuticos. 
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RESUMO: A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença infecciosa, para o tratamento 

utilizam-se antirretrovirais, assim, a busca por produtos naturais que apresentam ação antirretroviral tem sido 

cada vez maior e está principalmente ligada as plantas. Um dos motivos que levam os portadores de AIDS a 

utilizarem plantas com propriedades farmacêuticas é combater as reações causadas pelo tratamento, mas por falta 

de conhecimento algumas pessoas acabam correndo o risco de sofrer reações como intoxicação, por exemplo. 

Este trabalho tem como objetivo descrever, através de um levantamento bibliográfico, as plantas com atividade 

antirretroviral no combate a AIDS. Trata-se de um estudo explanatório e retrospectivo no qual foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica em artigos provenientes de periódicos, monografias e dissertações, os descritores para a 

seleção destes artigos foram: HIV, plantas medicinais com atividade antirretroviral. A pesquisa foi realizada no 

período de 2011 a 2018 As plantas apontadas pela literatura como as mais utilizadas no tratamento da síndrome 

AIDS e com atividade antirretroviral foram: Plectranthus barbatus (boldo); Martriacaria chamomilla 

(camomila); Melissa officinalis (erva cidreira) e Cymbopogon citratus (capim santo).  A análise dos estudos 

indicou que apesar das plantas auxiliarem os portadores de AIDS no tratamento, muitas são utilizadas sem o 

conhecimento prévio das reações, assim é necessário que haja novos estudos sobre o tema. Com base nos 

resultados aqui citados podemos concluir que há um potencial favorável para que em estudos posteriores, 

encontre outros tratamentos mais eficazes e menos agressivos aos portadores de AIDS. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: HIV, tratamento, portadores. 

 

ABSTRACT: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is an infectious disease, antiretrovirals are used 

for the treatment, so the search for natural products that have antiretroviral action has been increasing and is 

mainly linked to plants. One of the reasons why AIDS patients use plants with pharmaceutical properties is to 

combat the reactions caused by the treatment, but for lack of knowledge some people end up running the risk of 

suffering reactions such as intoxication, for example. This work aims to describe, through a bibliographical 

survey, the plants with antiretroviral activity in the fight against AIDS. It is an explanatory and retrospective 

study in which a bibliographical research was carried out on articles from periodicals, monographs and 

dissertations. Descriptors for the selection of these articles were: HIV, medicinal plants with antiretroviral 

activity. The research was carried out from 2011 to 2018 The plants indicated by the literature as the most used 

in the treatment of AIDS syndrome and with antiretroviral activity were: Plectranthus barbatus (boldo); 

Martriacaria chamomilla (chamomile); Melissa officinalis (lemon grass) and Cymbopogon citratus (holy grass). 

The analysis of the studies indicated that although the plants help AIDS patients in the treatment, many are used 

without the previous knowledge of the reactions, so it is necessary that there are new studies on the subject. 

Based on the results cited here, we can conclude that there is a favorable potential for subsequent studies to find 

other treatments that are more effective and less aggressive to those with AIDS. 

KEYWORDS: HIV, treatment, carrier. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença infecciosa que tem como agente 

etiológico o vírus da imunodeficiência humana (HIV), um retrovírus, que se caracteriza pela progressiva 
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destruição do sistema imunológico humano. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. O HIV altera o 

DNA da célula, se replica, rompe os linfócitos e em pouco tempo o número de células infectadas supera o 

número de linfócitos T CD4+ saudáveis (RIBEIRO; SILVA, 2017) 

A AIDS surgiu na década de 1980, relatos mostram que a doença começou na África Central e 

provavelmente através da mutação do vírus do macaco verde. Há pesquisas que comprovam que inicialmente a 

transmissão estava ligada ao manejo de carnes de chimpanzés infectados neste continente, também há relatos que 

afirmam a transmissão através do contato direto homem-macaco, através de arranhaduras e mordidas, ou pelo 

hábito de consumo da carne de macaco malcozida que continham fluidos e tecidos infectados. Posteriormente a 

doença foi disseminada para as pequenas comunidades e logo alastrou-se por todo o mundo (LOPES; MOURA, 

2018) 

A descoberta da epidemia foi marcada por sofrimento, pois se tratava de uma doença grave e seu contágio 

estava relacionado ao contato sexual e uso de drogas ilícitas, trazendo forte impacto físico e psicológico ao 

portador da doença (MOREIRA et al., 2017). No começo a AIDS foi chamada de peste gay, pois os primeiros 

casos foram identificados em pacientes homossexuais masculinos. Posteriormente essa ideia tornou-se 

ultrapassada, pois sabe-se que o vírus atinge pessoas de todas as idades, classes sociais, raças e opção sexual 

(SILVA et al., 2018). 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) aproximadamente 14 mil pessoas são 

infectadas pelo HIV/AIDS por dia, e desde o princípio da epidemia 20 milhões de pessoas já vieram a óbito em 

efeito das complicações da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). A perspectiva da OMS para os 

próximos 20 anos é de que 70 milhões de indivíduos estarão contaminados com o vírus, se políticas públicas e 

ações eficazes de controle não forem implantadas de forma correta (SANTOS et al., 2018). 

Atualmente o tratamento utilizado no combate da infecção causada pelo HIV consiste na associação de 

três retrovirais que atuam inibindo a Protease, enzima fundamental para que haja a replicação do vírus, e 

recentemente o inibidor de fusão (Efuvertina) que tem a função de diminuir a morbimortalidade pela AIDS 

juntamente com os medicamentos profiláticos para as infecções oportunistas ocasionando prolongando a 

expectativa de vida dos portadores (COUTINHO; ODWYER; FROSSARD, 2018). 

A busca por produtos naturais que apresentam ação antirretroviral tem sido cada vez maior e está 

principalmente ligada as plantas, alguns extratos e substâncias isoladas das plantas, foram testados em etapas 

específicas do ciclo de replicação viral, sendo em alguns casos explicado o mecanismo de ação, deste modo 

podem ser agrupados de acordo com seus mecanismos inibitórios sobre HIV (HONORATO et al., 2018). 

Segundo (DAN; CASTELLAR, 2015), as principais classes químicas das substâncias isoladas que apresentam 

atividade antirretroviral comprovada de diferentes classes químicas tais como Flavonóides, Cumarinas, Taninos, 

Ligninas, Alcalóides, Te rpenos, Antraquinonas e Polissacarídeos, obtidos de diferentes espécies e famílias 

botânicas com ação inibidora da TR. 

Independentemente da rotina da terapia antirretroviral para o tratamento da AIDS, uma grande parte da 

população faz uso de produtos naturais/fitoterápicos, mesmo sem prévio conhecimento dos efeitos adversos que 

podem lhe causar, os principais motivos que levam os portadores de AIDS a utilizarem plantas com propriedades 

farmacêuticas são para combater as reações adversas causadas pelo tratamento antirretroviral, como: diarreia, 

evitar perda de peso e melhorar o bem estar. Assim, este trabalho tem como objetivo descrever as plantas com 

atividade antirretroviral utilizadas no combate a AIDS. 

  

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Trata-se de um estudo explanatório e retrospectivo no qual foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

artigos provenientes de periódicos, monografias e dissertações dos anos de 2011 a 2018, nas línguas português e 

inglês, disponíveis nas bases de dados Google acadêmico, Scielo e Pub Med. Para a busca dos artigos foram 

utilizados os seguintes descritores, AIDS, HIV, Planta Medicinais e fitoterapia, foram encontrados 76 artigos. A 

leitura dos títulos e resumos possibilitou a seleção de 16 artigos que foram incluídos na pesquisa e lidos em sua 

totalidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A AIDS e o Vírus HIV 
 

O HIV pertence á família dos Retroviridae, gênero Lentivirus, com significativa variabilidade genética, 

são conhecidos dois tipos do vírus: HIV- 1 e HIV-2. Os dois tipos causam a AIDS, no entanto, o HIV-1 é o mais 
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prevalente, o HIV-2 mostrou-se difundido na África Ocidental, e é muito menos virulento (BUTTURI JUNIOR; 

LARA, 2018). 

A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença infecciosa que tem como agente 

etiológico o vírus da imunodeficiência humana (HIV), que pertence à classe dos retrovírus, o vírus que contêm 

RNA, sendo que esse material transformado em DNA no interior da célula do hospedeiro. A infecção com este 

vírus resulta em debilidade do sistema imunológico do organismo, pois ele ataca especialmente um grupo de 

células sanguíneas, os linfócitos T, como o número dessas células no organismo diminuem, a pessoa se torna 

vulnerável a uma série de infecções oportunistas (CASTRO et al., 2018). 

Ao longo da infecção o HIV várias infecções oportunistas podem ser contraídas pelos portadores, 

Algumas destas associadas à AIDS são: Por Vírus (Citomegalovírus, Herpes Simples, Leucoencefalopatia 

Multifocal Progressiva), por Bactérias (Micobacterioses, Pneumonias, Salmonelose), por Fungos (Pneumocitose, 

Candidíase, Criptococose, Histoplasmose), por Protozoários (Toxoplasmose, Criptosporidiose, Isosporíase) ou as 

Neoplasias. Todas que acometem o paciente com AIDS podem ser graves, dependendo dos agentes causadores, 

podendo até ser fatal (MANN; MONTEIRO, 2018) 

De acordo com  Moura e Faria (2017) a infecção pelo vírus HIV se inicia quando ocorre a ligação do 

vírion (partícula virótica infecciosa) à superfície da célula alvo. Esse fenômeno só é possível devido uma 

interação de alta afinidade entre o domínio extracelular da glicoproteína viral gp120 e receptores celulares 

específicos, sendo o CD4 o principal receptor para HIV-1 e HIV-2. Entretanto, apenas a interação gp120-CD4 

não é suficiente para a entrada do HIV na célula. A fusão das membranas viral e celular resulta na criação de um 

poro que conecta o interior do vírion com o citoplasma da célula alvo, facilitando a entrada do capsídeo viral no 

citoplasma da célula do hospedeiro (COSTA, 2015). 

A evolução da infecção pelo HIV pode ser dividida em fases, são estas: infecção aguda, infecção 

assintomática e infecção sintomática. A primeira fase, acontece logo quando o indivíduo é infectado, sendo que a 

transmissão pode ocorrer por via sexual, parenteral, vertical, o sistema imunológico começa a ser atacado. Nesta 

fase é que ocorre a incubação do HIV, esse período varia de três a seis semanas. Os sintomas iniciais são 

semelhantes aos de uma gripe comum, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida 

(LAZZAROTTO; DERESZ; SPRINZ, 2010). 

Na infecção assintomática o indivíduo apresenta sintomas clínicos mínimos ou inexistentes, no período de 

aproximadamente seis a nove meses os sintomas se manifestam. Nessa fase, o tecido linfoide atua como o maior 

reservatório de HIV do organismo, porém, com a evolução da infecção o vírus novamente é liberado na corrente 

sanguínea. A infecção sintomática caracteriza-se pela imunodeficiência grave em decorrência da elevação da 

viremia, nessa fase, o indivíduo infectado pelo HIV pode apresentar um conjunto de sinais e sintomas com 

duração superior a um mês (SANTOS, 2017). 

 

A Terapia Antirretroviral 

A partir de 1996 o tempo de sobrevida do paciente HIV/AIDS aumentou após a introdução da terapia 

antirretroviral de alta potência (HAART). O tratamento inibe a replicação do HIV, proporcionando redução do 

RNA viral, podendo assim observar a elevação dos linfócitos CD4+, células-alvo do HIV, a recuperação da 

imunidade nestes indivíduos garante maior sobrevida, já que diminuem os riscos de adoecimento por infecções 

oportunistas (BARROS; SILVA, 2017). 

Segundo Bandeira et al. (2017) a introdução da (TARV) tem sido bastante efetiva quando somada às 

ações de prevenção e controle da infecção pelo vírus da HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, tem 

resultado em alterações do padrão da epidemia de AIDS. A terapia antirretroviral combinada (TARV) para o 

tratamento da AIDS consiste na utilização de diferentes classes terapêuticas para o tratamento da doença, em que 

se destacam cinco objetivos principais, o primeiro a redução da morbidade relacionada ao HIV, o segundo o 

aumento do tempo de sobrevida dos pacientes, o terceiro melhorias na qualidade de vida dos mesmos, quarto a 

restauração e prevenção das funções imunológicas e o quinto a prevenção de transmissão vertical do HIV 

(BECK et al., 2017). 

As principais classes de fármacos usadas atualmente na terapia antirretroviral (TARV) no combater ao 

HIV incluem inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRN), inibidores da transcriptase 

reversa análogos de nucleotídeos (ITRNt), inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos 

(ITRNN) e inibidores de protease (IP). Foram introduzidos recentemente no arsenal terapêutico anti-HIV, 

inibidores da entrada do vírus na célula, como é o caso do inibidor da fusão vírus-célula (enfuvirtida) e do 

antagonista de CCR5, (maraviroque), e um inibidor de integrase (raltegravir) (SILVA et al., 2017) 
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Plantas Medicinais com Atividade Antirretroviral  

O uso de plantas na medicinais pela população, para o tratamento de diversas doenças, vem gerando uma 

série de indagações pelas diversas ciências da saúde devido à falta de conhecimento, por parte dos usuários, de 

suas propriedades farmacológicas, toxicológicas, e as possíveis interações com substâncias contidas em outros 

medicamentos usados pelos mesmos. Para o uso adequado dessas terapias, precisa-se da orientação de um 

profissional qualificado, que tenha a comprovação cientifica baseada em evidências de pesquisas, da eficácia das 

substancias presentes nas plantas (COSTA, 2015). 

No Brasil, há cinco regiões que apresentam abundância de plantas de importância médica: Floresta 

Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal Matogrossense, Cerrado e Caatinga. Algumas dessas regiões possuem 

espécies botânicas indicadas popularmente para o tratamento de algumas enfermidades, das quais ainda não 

foram realizados estudo químico, farmacológico ou toxicológico (ALMEIDA, 2011).  

Segundo Passos (2009), plantas medicinais são comumente utilizadas por pessoas com doenças crônicas, 

com o propósito de aumentar resposta imune, reduzir efeitos adversos de antirretrovirais e melhorar a qualidade 

de vida. Porém a maioria dos pacientes não informa o uso de plantas medicinais ao seu médico. E esse hábito 

pode contribuir para a ocorrência de interações entre plantas medicinais e medicamentos, além da possibilidade 

de ocorrer alterações nos exames laboratoriais. 

Portadores de hiv ao utilizarem plantas medicinais visam, aumentar imunidade; combater vírus; diminuir 

stress, evitar perda de peso, combater diarréia e melhorar a qualidade de vida, entre as plantas utilizadas para 

estes fins estão: Plectranthus barbatus (boldo); Matricaria chamomilla (camomila); Melissa officinalis (erva 

cidreira); Cymbopogon citratus (capim santo) (CHAILLON et al., 2017). 

 

Produtos Naturais Inibidores da Transcriptase Reversa do Vírus HIV 

O modelo estrutural dos vírus foi aprimorado ao longo do tempo por mutação e seleção para infectar os 

seres humanos e outros seres vivos. O conhecimento das características estruturais e genéticas de um vírus torna 

possível uma melhor compreensão de como ele atua no interior das células, como se desenvolve no organismo 

do hospedeiro gerando doenças.  Seus nomes podem descrever características virais, os problemas aos quais 

estão associados ou até mesmo o tecido ou a localização geográfica onde eles foram identificados pela primeira 

vez (MALATINKOVA et al., 2015). 

Inúmeras famílias botânicas e suas espécies estão sendo estudados quanto ao potencial de seus 

metabólitos apresentarem atividade antirretroviral e se tornarem medicamentos para o uso no tratamento da 

AIDS. No quadro 1, são listadas diferentes classes de metabólitos secundários que apresentam resultados 

capazes de inibir a atividade da TR em ensaio in vitro (BATISTA et al., 2017). 

Flavonoides: são uma classe de compostos naturais, amplamente encontrados em todo reino vegetal, 

principalmente em angiospermas. Dentre as substâncias isoladas, a baicalina, extraída da Scutellariae radix, 

interfere na ligação da enzima com RNA viral como um inibidor competitivo da transcripitase reversa (TR). 

Xantonas: são heterociclos oxigenado, encontradas na natureza em fungos, liquens e plantas, sendo facilmente 

encontradas na flora brasileira. Swertifrancheside, uma flavona-xantonaisolada da swertia franchetiana, e a 

michelamina B extraída da Ancistrocladus abbreviatus, uma planta nativa do parque nacional de korup, no 

Camarões, apresenta inibição da TR (AQUINO et al., 2017). 

As cumarinas forma uma classe química com inúmeras atividades biológicas e farmacológicas as se 

diferenciam de acordo com os padrões de substituição da molécula. Aproximadamente 1.300 cumarinas foram 

isoladas de fontes naturais. Certa quantidade desta classe química de plantas com atividade anti-HIV foi 

identificada, com os Calonolídeos A e B, que é um inibidor da TR, que foram isolados de Calophyllum 

lanigenum (DAN; CASTELLAR, 2015). No quadro a seguir estão expostas algumas plantas medicinais testadas 

contra o HIV (quadro 1). 
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Quadro 1- Plantas medicinais testadas contra HIV 

Fonte: Adaptado de KRISHNAVENI, 2012; FERREIRA, 2010; PEREIRA, 2005. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Alguns metabólitos secundários apresentados pela literatura que apresentam atividade antirretroviral 

comprovada são os flavonoides, xantonas e cumarinas. Estes foram encontrados em algumas plantas como: 

Plectranthus barbatus (boldo); Martriacaria chamomilla (camomila); Melissa officinalis (erva cidreira) e 

Cymbopogon citratus (capim santo). 

Com base nos resultados aqui citados pode ser afirmado que as plantas podem ser fontes potenciais de 

novos bioativos para o tratamento da AIDS. Sendo promissoras também para o tratamento complementar, mais 

eficazes e menos agressivos aos portadores de AIDS.  

Faz-se necessário que mais pesquisas sejam feitas dentro desta temática para comprovar cientificamente o 

potencial antirretroviral das plantas, isolar seus constituintes ativos ou propor fitoterápicos.  
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RESUMO: A prevalência de parasitoses intestinais é considerada como caso de saúde pública, uma vez que 

estão diretamente ligadas às condições ambientais e também ao comportamento humano, é de grande 

importância que se prese pela saúde frente a uma melhoria na qualidade de vida. O presente trabalho teve como 

objetivo: verificar a prevalência das helmintoses e sua relação com a eosinofilia, em uma comunidade cigana, no 

Município de Carneiros, AL. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 24,96% da população, entre homens, 

mulheres e crianças, com idade entre 5 e 55 anos, sendo escolhidos de forma aleatória. O estudo constituiu na 

realização de exames parasitológicos (3 amostras) utilizando o método de sedimentação espontânea (Hoffman, 

Pons e Janer – HPJ). Foi aplicado um questionário epidemiológico para adquirir dados socioambientais das 

famílias que iriam participar do estudo. Para os casos positivos de helmintos foi realizado um hemograma 

completo, enfatizando a taxa de eosinófilos, correlacionando seus resultados como objetivo geral deste trabalho. 

Frente aos resultados obtidos no parasitológico de fezes 58,33% (14/24), foram positivo para helmintos e 

41,66% (10/24) negativos, sendo o Ancilostomatideo o  helminto com maior prevalência, com 71,42% ( 10//14), 

seguido do Ascaris 28,7% (04/14) e Trichuris 21,42% (03/14), o poliparasitismo foi encontrado em 21,42% 

(3/14) das amostras. Diante dos resultados, é possível confirmar que existiu  correlação das helmintoses com as 

taxas de eosinofilia observadas. Diante dos resultados, evidencia-se que a ocorrência dos helmintos estar 

relacionados com as precárias condições de saneamento básico e educação em saúde. 

 

PALAVRAS CHAVE: Helmintos. Eosinofilia. Incidência. Medidas Sanitárias. 

 

Relation Presence of Helminths and Eosinophilia in the Peripheral Blood: 

Gypsy Camp in the upper Sertão Alagoano 
 

ABSTRACT: The prevalence of intestinal parasitoses is considered as a public health case, since they are 

directly related to environmental conditions and also to human behavior, it is of great importance that health is 

presented in the face of an improvement in the quality of life. The objective of this study was to verify the 

prevalence of helminths and their relationship with eosinophilia in a gypsy community in the city of Carneiros, 

AL. The research was performed with a sample of 24.96% of the population, among men, women and children, 

aged between 5 and 55 years, being randomly chosen. The study consisted of parasitological tests (3 samples) 

using the spontaneous sedimentation method (Hoffman, Pons and Janer - HPJ). An epidemiological 

questionnaire was used to acquire social and environmental data from the families that would participate in the 

study. For positive cases of helminths, a complete blood count was performed, emphasizing the rate of 

eosinophils, correlating their results as a general objective of this study. Compared with the results obtained in 

parasitological feces 58.33% (14/24), they were positive for helminths and 41,66% (10/24) negative, with 

Hercynthomatidae being the most prevalent helminth, with 71.42% (10 // 14), followed by Ascaris 28.7% 

(04/14) and Trichuris 21.42% (03/14), polyparasitism was found in 21.42% (3/14) of the samples. In view of the 

results, it is possible to confirm that there was correlation of the helminths with the eosinophilia rates observed. 

In view of the results, it is evident that the occurrence of helminths is related to the precarious conditions of basic 

sanitation and health education. 

 

KEYWORDS: Helminths. Eosinophilia. Incidence. Sanitary measures. 
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INTRODUÇÃO 
 

A prevalência de parasitoses intestinais é considerada como caso de saúde pública, uma vez que estão 

diretamente ligadas às condições ambientais e também ao comportamento humano, é de grande importância que 

se prese pela saúde frente a uma melhoria na qualidade de vida. As infecções parasitárias são doenças cujos 

agentes etiológicos (helmintos ou protozoários), pelo menos em certas fases do seu ciclo evolutivo, localizam-se 

no aparelho digestivo do homem podendo provocar diversas patologias (PEZZI e TAVARES, 2007). 

Apesar de isoladamente não apresentarem alta letalidade, as enteroparasitoses podem ser analisadas como 

co-fatores da mortalidade infantil, considerando que infecções por parasitos intestinais podem afetar o equilíbrio 

nutricional, induzir sangramento intestinal e má absorção de nutrientes, além de competir pela absorção de 

micronutrientes, reduzir a ingesta alimentar, causar complicações cirúrgicas como prolapso retal, obstrução e 

abscesso intestinal e afetar o desenvolvimento cognitivo da criança (MARQUEZ et al., 2002).   

A relação eosinofilia e helmintos se caracteriza pelo fato das parasitoses provocar infecção e assim haver um 

aumento de eosinófilos circulantes, caracterizando assim a eosinofilia, que resulta por causa de parasitas que 

durante seu ciclo evolutivo realizam algum tipo de invasão tecidual, e a penetração tecidual, seja através da pele 

ou da mucosa intestinal, ocorre uma etapa de maturação inicialmente nos pulmões, fato este que não acorre em 

infecções provocadas por protozoários (BAIN, 2004; REY, 2002). Os helmintos são animais metazoários, 

pluricelulares, de vida livre ou parasitas de plantas, animais incluindo o homem, este último é considerado o 

hospedeiro definitivo e específico para as diversas espécies de helmintos.   

 A eosinofilia, aumento de eosinófilos no sangue, é desencadeada tanto por processos alérgicos como por 

infestação por parasitas, (CARNEIRO e JUNQUEIRA, 2012). Segundo Bain, (2004) as condições alérgicas 
que provocam a eosinofilia costumam ser identificadas na anamnese, mas no caso das parasitoses, a 
detecção laboratorial da eosinofilia, agregada ao exame parasitológico de fezes (EPF) pode ser um 
fato que leva ao diagnóstico correto. 

Diante disso o presente estudo tem como objetivo verificar a relação entre a eosinofilia com a presença de 

helmintos em uma comunidade cigana na cidade de Carneiros-alagoas.  

Hoje as doenças parasitárias são consideradas como um problema de saúde pública, o estudo sobre as 

parasitoses possibilita a oportunidade de investigar a relação dos indivíduos com o meio ambiente, uma vez que 

as condições socioambientais precárias interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas e estão 

intimamente ligados com a prevalência de verminoses. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 O presente estudo foi realizado no acampamento cigano, localizado no município de Carneiros – AL, o 

mesmo situado a 304 metros de altitude, Carneiros têm as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 9º 28’ 

24” Sul, Longitude: 37º 22’ 49” Oeste. A comunidade é composta por 32 famílias, em um total aproximado de 

104 pessoas segundo o líder da comunidade. 

As famílias participantes do estudo detém uma renda de menos de 01 (um) salário mínimo, a situação de 

moradia não apresenta condições favoráveis, uma vez que os mesmo vivem em barracas feitas de lona e madeira, 

disposta de forma desordenada, não possui rede de esgoto, fossa uma vez que os mesmo não têm de banheiros, a 

coleta de lixo é realizada pelo serviço público semanalmente e depositado em aterro sanitário. A água para o 

consumo provém da rede pública, sem qualquer outro tratamento antes do consumo. 

Foi aplicado um questionário (inquérito epidemiológico) para adquirir dados das famílias que iriam 

participar, a amostra foi de 24,96% da população acima citada, quanto aos participantes, estes foram escolhidos 

aleatoriamente entre homens, mulheres e crianças, com idade entre 5 e 55 anos, o estudo consistiu na 

realização de exames parasitológicos (3 amostras) utilizando o método de sedimentação espontânea (Hoffman, Pons e 

Janer – HPJ) (HOFFMAN et al.,1943), o material foi colhido em três dias alternados, respeitando sempre o mesmo 

intervalo de tempo entre as amostras, depois de cada coleta, todas as amostras estavam devidamente 

identificadas, com nome e idade de cada um, o material era guardado sob refrigeração e encaminhado para 

analises no laboratório de parasitologia da Universidade estadual de Alagoas - UNEAL. 

Após as analises parasitológicas e identificação dos casos positivos para helmintos, foi realizado a 

coleta de sangue, que foi feita no próprio acampamento, onde foi coletado 4 ml de sangue com tubos contendo 

EDTA para a realização de hemograma, para verificar a relação da eosinofilia nos casos positivos para 

helmintos. Os hemogramas foram realizados pelo técnico do laboratório e por uma biomédica de laboratório 

particular. 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
543 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 (Diante dos resultados da pesquisa, pode-se observar ao ser realizado o inquérito epidemiológica, as 

precárias condições de moradia, falta de saneamento básico, com exceção apenas do lixo que é coletado pela 

coleta publica, ainda de acordo com o inquérito os participantes estão inseridos nas classes D e E, segundo a 

ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2008. A amostragem foi composta por 24 indivíduos, 

dos resultados obtidos na realização dos exames parasitológico 58,33% (14/24), foram positivo para helmintos, 

as infecções são observadas com grande frequência nas classes salariais mais baixas e com menor grau de 

escolaridade (MACEDO et al., 2005), o Ancilostomatideo  foi o helminto com maior prevalência, com 71,42% 

(10//14), seguido do Ascaris 28,7% (04/14) e Trichuris 21,42% (03/14), (Tabela 1). Havendo também casos 

positivos para protozoários, não sendo estes objetos do estudo. O estudo epidemiológico das infecções 

parasitárias fornece dados como o grau de insalubridade do meio, nível e extensão do saneamento básico de uma 

região, bem como os hábitos de higiene da população em estudo (SANTOS et al., 2003). 

 

Tabela 1.  Frequência de helmintos identificados nas 24 amostras analisadas. 

 

Os resultados negativos para helmintos corresponderam 41,66%, dos casos positivos 78,57% 

encontravam-se infectados por um único helminto e 21,42% por mais de um helminto. (Tabela 2). A presença de 

poliparasitismo pode ser explicada pelo fato das condições de saneamento básico serem precárias, expondo a 

população à aquisição de diferentes patógenos (BUSCHINI et al., 2007). Associações encontradas nos casos 

positivos, caracterizando poliparasitismo, estão demonstradas na Tabela 3. 

 

Tabela 2. Incidência das parasitoses encontradas. 

 Amostras positivas 

Número de 

indivíduos 

examinados 

Amostras 

negativas 

Monoparasitismo Poliparasitismo Total 

         24           10        11          03           14 

       100%         41,66       78,57          21,42            58,33 

 

Tabela 3.  Associação de parasitos por helmintos em casos positivos. 

Combinação Frequência %  

Ancilostomatideo + Ascaris 01 7,14 

Ancilostomatideo + tricuris  01 7,14 

Ascaris + Trichuris             01 7,14 

 

Para os casos positivos de helmintos foi realizado um hemograma completo, enfatizando a taxa de 

eosinófilos, correlacionando seus resultados como objetivo geral deste trabalho. Ao analisarmos os resultados 

positivos de helmintoses e sua relação com o quadro de eosinofilia, foi observada uma relação entre os mesmos. 

Tabela 4. 

 

Tabela 4. Relação parasitose e a frequência de eosinofilia. 

Helminto identificado Frequência Frequência de eosinofilia % de eosinofilia 

Ancilostomatideo 10 10 100 

Ascaris lumbricoides         04 04 100 

Trichuris trichiura             03 03 100 

 

 

Helminto identificado 

 

Frequência 

% em relação ao total de helmintos 

Ancilostomatideo    08                  57,14 

Ascaris lumbricoides            02                  14,28 

Trichuris trichiura                01                  7,14 

    11                   78,57 
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CONCLUSÃO  

 

Diante dos resultados, evidencia-se que a ocorrência dos helmintos estar relacionados com as precárias 

condições de saneamento básico e educação em saúde. Visto que sua transmissão estar basicamente voltada para 

as más condições de higiene, é notável a necessidade de prática de educação em saúde, considerado este como o 

método mais eficaz para promover a saúde, e deve estar a serviço da comunidade, objetivando a propagação de 

hábitos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida. 
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RESUMO:  O ambiente escolar tem grande influência sobre a saúde dos jovens, tornando-se um local 

propício para a aprendizagem, o apoio e a promoção de programas que conduzam saúde, em especial a saúde 

bucal, facilita na construção de hábitos saudáveis, quando inseridos em um programa cotidiano-didático. A 

cavidade oral pode ser atacadas por microrganismos que favorecem o aparecimento de várias complicações tais 

como: gengivite, mau hálito, cárie e entre outras perturbações,  por isso, não se pode negligenciar cuidados na 

higiene bucal. Esta pesquisa foi um estudo de campo transversal  com objetivo analisar o perfil e os hábitos para 

manutenção da saúde bucal em adolescentes de uma escola pública da cidade de Girau do Ponciano/AL. A 

amostra foi representada por discentes do 6º e 7º anos totalizando 55 discentes. Os resultados dessa pesquisa 

mostraram que mesmo constatando que os adolescentes  apresentavam conhecimento sobre a temática, pois 61% 

alegaram realizar três escovações diárias, no entanto, 64% já tiveram cárie, isso mostra a precisão de cuidados 

preventivos com o intuito de manter e promover a saúde bucal. Portanto,  nota-se que,  há a necessidade de maior 

presença de programa de saúde bucal na escola, pois é de suma importância que os profissionais de saúde e 

educação se esforcem, na finalidade de influenciar positivamente esses discentes, e atuem junto a eles como 

multiplicadores de saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes, cárie, higiene. 

 

Oral health: intervention in elementary school in the interior of Girau do 

Ponciano-AL 
ABSTRACT: The school environment has a great influence on the health of young people, making it a 

suitable place for learning, supporting and promoting programs that lead to health, especially oral health, 

facilitating the construction of healthy habits, when inserted into a oral-didactic program. The oral cavity can be 

attacked by microorganisms that favor the appearance of several complications such as: gingivitis, bad breath, 

caries among others, therefore we can not neglect care in oral hygiene. This research was a cross - sectional 

study with the objective of analyzing the profile and habits for oral health maintenance in adolescents of a public 

school in the city of Girau do Ponciano / AL. The sample was represented by students of the 6th and 7th years, 

totaling 55 students. The results of this research showed that even though the adolescents presented knowledge 

about the subject, 61% said they had three daily brushings, however 64% already had caries and shows the need 

for preventive care in order to maintain and promote oral health . Therefore, it should be noted that it will be 

necessary to have a greater presence of oral health program in the school, since it is of the utmost importance 

that health and education professionals strive, in order to positively influence these students, and act with them 

as health multipliers. 

 

KEYWORDS: Teens, caries, hygiene. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A boca é composta por dentes, gengiva, língua, bochecha, lábio e outras estruturas que exercem funções 

importantes para que a pessoa possa mastigar, engolir, falar e sorrir. Quando essas estruturas funcionam 

corretamente, elas proporcionam bem-estar e saúde (BRASIL, 2013). 
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Os seres humanos possuem duas séries de dentes ao longo de sua vida. A primeira série de dentes 

observada na cavidade oral é a dentição primária ou decídua, que começa a se formar no período pré-natal, 

aproximadamente na 14ª semana de vida intrauterina, e termina a formação no período pós-natal, por volta dos 3 

anos de idade; e a segunda série que é chama de dentição permanente (NELSON, 2012). 

Problemas bucais, afirmam Camargo e Cesaretti, são agentes causadores de dores, infecções, dificuldade 

em falar ou mastigar e consequentemente ausência na escola, aparência ruim, o que pode influenciar na saúde 

geral, nos estudos, trabalho e vida social dos adolescentes. Dentre os problemas bucais está com presença 

notável a cárie. 

A cárie dentária representa o problema de saúde bucal mais importante e prevalente no Brasil, sendo 

considerado um problema de saúde pública. Na adolescência, a prevalência de cárie atinge o dobro dos valores 

registrados para a idade-índice de 12 anos (NARVAI, FRAZÃO). 

  Conforme Jorge (2013), a cárie é uma infecção endógena, crônica, causada por microbiota oral 

residente. A lesão de cárie é resultado da desmineralização do esmalte e posteriormente da dentina por ácidos 

produzidos por microorganismos do biofilme durante o metabolismo dos carboidratos da dieta. Entretanto, o 

processo inicial de desmineralização do esmalte normalmente é seguido pela remineralização, e a cavitação 

ocorre quando os períodos de desmineralização são maiores que os períodos de remineralização. Quando se 

perde a camada superficial de esmalte, a infecção invariavelmente progride para a dentina, levando inicialmente 

à inflamação da polpa e posteriormente à necrose. O autor conclui cárie como uma destruição localizada dos 

tecidos do dente pela fermentação bacteriana de carboidratos da dieta. 

Diante disso, nota-se que a saúde bucal é assunto, em que muitas é negligenciado pela população e, 

também no meio escolar. Assim, este trabalho refere-se a uma pesquisa realizada em uma escola de ensino 

fundamental no município de Girau do Ponciano-AL, com objetivo de analisar o perfil e os hábitos de 

manutenção para saúde bucal em adolescentes, e assim demostrar as consequências de enfermidades dentárias, 

ao público de 12 a 14 anos da escola. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A pesquisa trata-se ser um estudo de campo transversal e, foi realizada em duas turmas (6º e 7º ano) da 

Escola Municipal de Educação Básica São José, localizada no povoado Poço, zona rural da cidade de Girau do 

Ponciano-AL. Os alunos são de linhagem do povoado em que se localiza a escola e de povoados vizinhos. A 

instituição acolhe e atende as demandas de ensino da região. 

Alguns destes alunos são de procedência de famílias carentes, em que são a maioria, e apresentam uma 

estrutura familiar abalada, com pouco acesso e frequência aos programas de promoção à saúde, sem formação e 

com poucos meios de comunicação. Outros apresentam maiores condições estruturais, estes são a minoria. 

 Da turma do 6º ano estavam presentes 23 alunos e do 7º ano 32 alunos, assim a pesquisa foi efetuada 

com um quantitativo de 55 alunos. Tendo como recurso para a realização da intervenção na escola, maquete de 

material sintético, em que esta evidencia as estruturas bucais, arcada dentária, formação de enfermidades 

dentárias, além também de cartazes e slides. A apresentação do tema se deu em 50min em cada uma das turmas; 

dentro desse tempo foi abordado sobre a formação da arcada dentária, as dentições do ser humano, anatomia e 

morfologia dos dentes, enfermidades dentárias e hábitos de higiene que auxiliam na prevenção de doenças.  

Ao fim da apresentação foi aplicado um questionário estruturado, em que não requer identificação do 

aluno, este composto por questões de múltipla escolha, para analisar as práticas de higiene bucal daquele público 

de adolescentes de 12 a 14 anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A escovação é a técnica bastante útil, a qual se utiliza a escova dental, juntamente com creme dental, para 

remoção de resíduos alimentares e placa bacteriana, além de prevenir a proliferação de microorganismos, cárie 

dentária, manchas e, consequentemente, a doença periodontal (REIS et al, 2016). Assim, tão importante é a 

escovação para manter uma boa higiene bucal, pois um dos principais motivos de enfermidades na cavidade oral 

é a má escovação dos dentes.  

Foram analisados os resultados de 55 alunos na escola pesquisada, o que representa um percentual de 

100%.  Em relação à escovação diária 61% dos alunos alegaram escovar os dentes 3 vezes durante o dia (Gráfico 

I). 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Mendonça, Szwarcwald e Damacena é de importância relevante que o indivíduo apresente 

uma frequência regular de visita odontológica para a manutenção de um bom estado de saúde bucal.  No entanto, 

dentre os alunos pesquisados 33% afirmaram só ir ao dentista quando estão com problemas e, ainda 23% 

alegaram nunca ter  ido (Gráfico II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que se refere à presença de cárie nos adolescentes pesquisados, os resultados mostraram que mesmo 

constatando que o público   apresentava conhecimento sobre a temática, pois 61% alegaram realizar três 

escovações diárias, no entanto, 64% declaram já terem tido cárie, enquanto que 36% alegaram ainda não ter 

apresentado esta enfermidade (Gráfico III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I- Frequência da escovação diária. 
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Gráfico II- Frequência de visita odontológica. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

CONCLUSÃO 
 

 Em virtude dos fatos mencionados, a pesquisa mostrou que o público de adolescentes pesquisados 

tem certo conhecimento a respeito da temática. A instituição de ensino é contemplada anualmente com o projeto 

saúde na escola, no entanto a saúde bucal é um assunto ainda negligenciado pelo público-alvo; deste modo, seria 

de maior valia uma presença mais acentuada do  referido projeto, assim, promovendo melhores práticas e 

também mais informação para manter a higiene bucal, como por exemplo uma maior constância e oportunidades 

de ir ao dentista, visto que maioria dos alunos são de procedência de famílias que necessitam de prioridades ao 

atendimento público. 
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RESUMO: A Síndrome de Burnout foi descrita pela primeira vez por  Freudenberger, médico, psicólogo 

e psicanaliseta, no início da  década de 1970. Dentre suas principais características apontadas, destacam-se o 

esgotamento/exaustão, despersonalização/desumanização e baixa realização pessoal/profissional. O presente 

trabalho tem como objetivo possibilitar que as pessoas, assim como os profissionais e estudantes,  conheçam esta 

síndrome.  Pesquisa de natureza bibliográfica que teve como objetivo recolher, analisar e trabalhar com as 

principais contribuições dos principais autores brasileiros nesta temática, que são Codo, Benevides-Pereira e 

Carlotto. Percebeu-se que a síndrome apresenta consequências nos âmbitos profissional e pessoal, levando o 

trabalhador a uma deterioração na sua saúde física e mental. Aparece como sintomas da síndrome uma exaustão 

emocional que é caracterizada por sentimentos de frustração, a despersonalização que surge com o cinismo e a 

robotização nas relações e, por fim,a baixa realização profissional que envolve um sentimento de insatisfação 

com as atividades laborais realizadas e queda na autoestima. Conclui-se que a Síndrome de Burnout gera 

conseqüências tanto  para o indivíduo que foi diagnosticado, como para para a instituição que sofrerá com os 

atestados e  também para o país, visto que esta síndrome já vem sendo considerada  um problema de saúde 

pública. Portanto, recomenda-se que a população como um todo conheça as características, consequências e 

contextos propensos ao desenvolvimento desta síndrome como possibilidade de prevenção. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Exaustão, Despersonalização, Baixa Realização Profissional. 

 

Teacher´s Burnout Syndrome: Know is Prevent 

 
ABSTRACT: Burnout syndrome was first described by Freudenberger, a physician, psychologist and 

psychoanalyst, in the early 1970s. Among his main characteristics are exhaustion, 

depersonalization/dehumanization and low personal/professional achievement . The present work aims to enable 

people, as well as professionals and students, to know this syndrome. A research of a bibliographic nature that 

aimed to collect, analyze and work with the main contributions of the main Brazilian authors in this subject, 

which are Codo, Benevides-Pereira and Carlotto. It was noticed that the syndrome has consequences in the 

professional and personal spheres, leading the worker to a deterioration in their physical and mental health. They 

appear as symptoms of the syndrome an emotional exhaustion, characterized by feelings of frustration, 

depersonalization that comes with cynicism and robotization in relationships, and, finally, low professional 

achievement involving a feeling of dissatisfaction with work activities and falls in self-esteem. It is concluded 

that Burnout Syndrome generates consequences for the individual who was diagnosed, as well as for the 

institution that will suffer with the certificates and also for the country, since this syndrome has already been 

considered a public health problem. Therefore, it is recommended that the population as a whole know the 

characteristics, consequences and contexts prone to the development of this syndrome as a possibility of 

prevention. 
 

KEYWORDS: Exhaustion, Depersonalization, Low Professional Achievement. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A palavra Burnout é um termo antigo de origem inglesa do verbo “toburn out”, que significa queimar-se 

por completo, consumir-se, deixar de funcionar. A Síndrome de Burnout, conhecida também como síndrome do 

esgotamento profissional, foi relatada pela primeira vez por Hebert J. Freudenberger (médico, psicólogo e 

psicanalista) em 1974 no seu artigo Staff Burn-Out, alertando os profissionais sobre os problemas de saúde que 

estão expostos em decorrência do trabalho. Apesar do termo Burnout ser relativamente novo no campo das 

ciências da saúde, esta expressão já era como gíria de rua em alusão à pessoa que se acabou por uso abusivo de 

drogas (FRANÇA, 1987). O conceito de Burnout, portanto, refere-se ao esgotamento das forças. 
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Atualmente, a atividade laboral exerce uma função extremamente importante na vida dos indivíduos, 

tendo um papel de relevância na construção da existência e inserção social do sujeito, haja vista que estamos 

inserios em um meio capitalista ocidental em que as pessoas são percebidas de acordo com as produções e 

contribuições das mesmas na sociedade. Com isso, este assunto tem provocado inúmeras discussões no que diz 

respeito ao impacto do trabalho na saúde dos trabalhadores, especialmente entre pesquisadores e estudantes de 

psicologia, principalmente no campo de prevenção a doenças advindas do trabalho. Nesse sentido, de acordo 

com Abreu (2002, p.22),  pode-se concluir que uma das causas que contribuem para a saúde das pessoas é o 

bem-estar que é adquirido através de um equilibrio entre as expectativas relacionadas à atividade profissional e a 

realização das mesmas. 

Porém, esse equilíbrio e as expectativas relacionadas ao trabalho nem sempre são concretizados, pois, na 

maioria das vezes, essas expectativas individuais não são realizadas nas instituições, que, muitas vezes, as 

ignoram, frustrando o sujeito. Isto é muita das vezes solo fértil para o surgimento de desgaste  psíquico e físico e, 

consequentemente, constitui uma ameaça a saúde do trabalhador e do seu bem-estar. O sofrimento acontece ao 

passo que a pessoa já não possui nenhum recurso que a possibilite fazer alguma transformação em sua atividade, 

de modo a ajusta-las aos seus desejos e necessidades.  

É notório que nos dias atuais a prática docente é uma das profissões mais estressantes da sociedade, pois o 

professor em sua trajetória lida constantemente com cobranças, frustrações, personalidades distintas e diversos 

outros problemas que podem levá-lo a um adoecimento a longo prazo. Na realidade desse profissional são 

encontradas classes acima da capacidade permitida, falta de apoio por parte da sociedade, recurso material 

insuficiente, baixa remuneração e relação interpessoal marcada por pressão e concorrência, que coloca o 

professor em um contexto dinâmico e estressor, transformando a docência em um trabalho de alto risco. A 

síndrome de Burnout é bastante comum em instituição que possui precárias instalações, falhas no processo 

administrativo, forte pressão das chefias e dificuldades nas relações interpessoais (FERENHOF E FERENHOF, 

s.d., p.138). Esses problemas organizacionais e sociais provenientes da atividade laboral configuram-se como 

causas que irão favorecer o surgimento da síndrome de burnout, uma doença adquirida no ambiente de trabalho 

que envolve relações interpessoais e afetivas.  

 

A organização do trabalho, neste sentido, pode comprometer imediatamente o 

equilíbrio psicossomático. [...] A organização do trabalho é causa de uma 

fragilização somática, na medida em que ela pode bloquear os esforços do 

trabalhador para adequar o modo operatório as necessidades de sua estrutura mental. 

(DEJOURS, 1991, p.198) 

 

 

Além das consequências negativas que a síndrome de burnout  traz para à própria pessoa acometida, o seu 

local de trabalho também  é afetado. O burnout nada mais é do que uma resposta ao trabalho exaustante que 

acarreta num grande acúmulo de tensão emocional que é desenvolvida a partir do contato direto e repetitivo com 

situações que demandam muito esforço, colocando em segundo plano as próprias necessidades fisiológicas para 

atender as demandas do trabalho. A síndrome aparece na classificação internacional de doenças, CID 10, sob o 

código Z73.0, como Síndrome do Esgotamento Profissional. 

Síndrome de Burnout pode ser definida como um tipo de estresse crônico alinhado à sentimentos 

negativos adquiridos  no ambiente de trabalho, haja vista que nesse local ocorrem as primeiras manifestações à 

medida que os agentes estressores são ativados. Assim define Silva (2000): 

 

É um desgaste tanto físico quanto mental, em que o indivíduo pode tornar-se 

exausto, em função de um excessivo esforço que faz para responder às constantes de 

energia ou recursos, afetando diretamente a qualidade de vida do indivíduo e 

consequentemente do trabalho. (p. 99) 

 

 

Trabalhos feitos por Carlotto (2002, p. 23) e França (1987, p. 197), mostram que o Burnout ocorre com 

maior incidência em profissões que lidam diretamente com seres humanos, como na educação e assistência 

social.  

No Brasil, a categoria docente é a mais investigada desde os primeiros estudos sobre a Síndrome de 

Burnout. Em 1979 há o primeiro registro de estudo descritivo realizado com professores (PERLMAN E 

HARTMAN, 1982). Delgado (1993) diz que foram identificados sintomas em grupos profissionais que, até 

então, não eram consideradas populações de risco, pelo contrário, por serem profissões consideradas 
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vocacionais, sendo a docência uma delas, acreditava-se que esses profissionais obtinham gratificações em todos 

os níveis, dos pessoais aos sociais.  

Os professores são considerados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), como um dos 

profissionais mais estressados e expostos à fortes elementos que conduzem ao Burnout. Esse fato é configurado 

como realidade da maioria desses trabalhadores que, independente do nível de ensino e escola, estão inseridos 

em um tipo de atividade laboral que tem se tornado alvo de inúmeros problemas biopsicossociais. Neste modelo, 

a partir de uma perspectiva clínica, Freudenberger (1974) aponta que o recorrente acúmulo de estresse pode 

conduzir ao desenvolvimento dessa síndrome, definida como experiência de colapso, desapontamento, exaustão 

física e emocional e perda de interesse pela atividade laboral, demonstrados por trabalhadores que não 

apresentavam nenhum quadro psicopatológico antes de seu surgimento. 

A atividade docente, anteriomente compreendida como nobre, criativa, vocacional e prazerosa, tem se 

transformado numa profissão extremamamente técnica e burocrática. Há uma redução da liberdade dada ao 

professor para ser criativo, debater, expor opiniões e as tarefas marcadas por técnicas pré-estabelecidas tornam-

se cotidianas, levando os alunos e professores ao tédio e desmotivação para realizar as atividades rotineiras. 

Neste modelo, os professores são mais técnicos do que profissionais (BENEVIDES-PEREIRA, 2002). 

Numa abordagem sócio-psicológica da Síndrome de Burnout, Maslach e Jackson apontam que o trabalho 

mecanicista é a reação ao contato direto e constante com outras pessoas, e que a ausência do pontencial criativo 

se configura a partir do aborrecimento e tensão emocional crônica. Ademais, as psicólogas sociais Christina 

Maslach e Susan Jackson (1977), destacaram que os aspectos socio-ambientais (relações interpessoais, condições 

e características do trabalho) juntam-se aos aspectos individuais do sujeito, formando características 

psicossociais para o surgimento dos fatores multidimensionais do burnout que são: Exaustão emocional, 

despersonalização e baixa realização profissional.  

A exautão emocional é caracterizada por esgotamento ou deficiência de energia mental, tendo como 

principal conflito a sobrecarga no trabalho. A despersonalização ocorre quando o professor passa a tratar sua 

equipe de trabalho (alunos, professores, organização) com comportamentos de cinismo, apatia e distantes. Por 

fim, a reduzida realização profissional envolve uma autoavaliação negativa com relação aos seus rendimentos no 

trabalho e por conseguinte um sentimento de incompetência para realizar as atividades postas. Esses aspectos 

identificados, tão comuns à Síndrome de Burnout, são apresentados constantemente nos pacientes com a 

síndrome. Entretanto, diferentes culturas, sistemas econômicos ou contextos sociais podem produzir outros tipos 

de sintomas (MASLACH et al., 2001). 

Para SALANOVA e et al. (2005) do ponto de vista emocional, lhe é exigido envolvimento com os alunos, 

pais ou responsáveis, colegas e equipe técnica, relações estas que, em muitas ocasiões, podem ser ou tornar-se 

conflituosas, uma vez que estas não são escolhidas por ele e com freqüência não aceitam beneficiar-se ou 

reconhecer seus esforços.  

Do ponto de vista organizacional, a síndrome é entendida como um desajuste entre os interesses 

subjetivos do trabalhador e os da empresa. Nesta perspectiva, muito se tem notado que a categoria de professores 

sofre uma exarcebada pressão psicológica para render bons resultados e raramente é reconhecida quando os 

atinge, chegando assim a descrição feita por Carlotto e Gobbi (1999, p. 107), quando os mesmos descrevem o 

burnout como um processo gradual, onde o profissional começa a perder o significado e a fascinação pelo 

trabalho, dando lugar a sentimentos de aborrecimento e falta de realização, que se desenvolvem com o passar do 

tempo. O fatores multidimensionais apresentados na síndrome (exaustão emocional, despersonalização e baixa 

realização profissional) aparecem como mecanismos de enfrentamento do indivíduo para lidar com o trabalho 

monótono, estresse ocupacional e frustração, como aponta Cherniss (1992). 

Há outros fatores recorrentes na síndrome de burnout que valem ser destacados, pois alguns sintomas são 

comumentes confundidos com outras psicopatologias como a depressão e o estresse. Para isso, o burnout pode 

também ser compreendidos de acordo com sua manifestação, em estágios. No primeiro, há uma desmotivação 

para ir ao trabalho, assim como para realizar as atividades deste, e encontra-se também o relato de dores físicas 

na região do pescoço e coluna sem causa aparente. No segundo estágio da síndrome, surgem características 

predominantes nesse período como o absenteísmo, ou a recusa ou resistência em participar das decisões da 

equipe de trabalho (MASLACH et al., 2001). 

Os objetivos primordiais deste trabalho foram compreender as principais manifestações da Síndrome de 

Burnout em professores e suas implicações, mediante revisão bibliográfica da literatura brasileira sobre o tema. 

Além de contribuir no fomento de discussões entre o público alvo da pesquisa. 

Portanto, o presente trabalho possibilitará que a categoria docente conheça a Síndrome de Burnout através 

de teorias consistentes, uma vez que esta síndrome é recorrente e assunto ainda desconhecido por muitos 

profissionais. Diante de tudo isso, mostrou-se a realização desta pesquisa, em função do burnout ter um 

desenvolvimento crônico, difícil de ser percebido pela pessoa acometida e irreversível, na maioria dos casos. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 Trata-se de uma pesquisa desenvolvida a partir de uma revisão na literatura brasileira, em que foram 

considerados as contribuições de Codo, Benevides-Pereira e Calotto e de artigos e publicações científicas que 

fazem referência à Síndrome de Burnout. 

 As pesquisas bibliográficas foram realizadas nos meses de julho e agosto de 2018, através do Google 

Scholar e Scielo. Foram utilizados os seguintes indicadores, em língua portuguesa: Exaustão, Despersonalização 

e Baixa Realização Profissional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 De modo geral, o estudo bibliográfico desenvolvido revelou a realidade em que muitos professores se 

encontram  a partir da sua atividade laboral e o perfil dos acometidos pela síndrome de burnout. A maioria destas 

pesquisas que, de alguma forma, abordam ao burnout em professores, aplicaram o método desenvolvido pela 

psicóloga Christina Maslach (MASLACH et al., 2001), que visa identificar os casos da síndrome em diferentes 

contextos sociais, chamado de inventário de burnout (MBI). 

 Através desses estudos, constatou-se que o docente acometido pela síndrome de burnout manifesta tanto 

sintomas de caráter individual e social, quanto sintomas de ordem profissional e que estes estão relacionados 

entre sí. O Quadro clínico mais frequente na configuração da síndrome de burnout são os sintomas de exautão 

física como dores no corpo não compreendidas e constantes sintomas psicológicos e comportamentais de 

irritabilidade, ansiedade, falta de concentração, tristeza, bem como o sentimento de frustração que é bem 

característico. Estes sintomas  podem desencadear diabetes, hipertenção, insônia, alucinações, dependência 

química, dentre outros frutos psicossomáticos. Além disso, os sintomas de ordem pessoal e profissional do 

professor podem incrementar ou dar origem a problemas familiares e a conflitos na sociedade (CARLOTTO, 

2002). 

 Além isso, Mary Sandra Carlotto (2011) identificou  em seu estudo que a idade dos professores interfere 

no desenvolvimento da síndrome, pois quanto mais idade, maior é o sentimento de distanciamento. No que diz 

respeito à carga horária de trabalho, verificou-se que quanto maior, mais elevado é o desgaste emocional e menor 

a realização com a profissão exercida. A elevado número de alunos atendidos diariamente aumenta o desgaste 

emocional e físico. 

 

As mulheres apresentam maior exaustão emocional e maior realização no trabalho, 

sendo que homens apresentam maior despersonalização. Quanto à situação conjugal, 

verifica-se que sujeitos sem companheiro fixo possuem maior realização no 

trabalho. Professores sem filhos possuem maior exaustão emocional e os que têm 

filhos menor despersonalização e realização no trabalho. Os que atuam em escolas 

públicas possuem maior desgaste emocional, maior despersonalização e menor 

realização profissional. (CARLOTTO, 2011, p. 405) 

 

 

 Ademais, as características de ordem profissional no professor acometido são de imprudência no 

planejamento e na concretização das tarefas, desmotivação quanto ao seu futuro profissional, declínio na 

capacidade criativa e há diminuição na perspectiva de aprendizado. É notório, também, um afetamento no 

avanço da aprendizagem dos alunos, resultando não só em uma frustação individual por parte do professor, como 

também um problema coletivo. Estes sintomas elecados, destaques da síndrome de burnout na categoria docente, 

são acompanhados de comportamentos indiferentes, apáticos e hostis em relação ao todo orgaizacional em que o 

profissional está inserido. Por fim, com o avanço progressivo do quadro depressivo, costuma-se verificar 

arrependimento na escolha da profissão (CARLOTTO, 2002). 

 Percebeu-se que a síndrome apresenta consequências nos âmbitos profissional e pessoal, levando o 

trabalhador a uma deterioração na sua saúde física e mental. Nesse sentido, Carlotto e Gobbi (1999, p. 108-109) 

indicam possíveis consequências do Burnout, explicam a importância de conhecer e destacam que estas merecem 

um registro importante por sua severidade, número, domínios afetados, e em muitas situações pela 

irreversibilidade dessas consequências. 

 

 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
553 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Pode-se evidenciar que a Síndrome de Burnout não deve ser olhada somente pelo viés indivíduo ou 

organização, deve ser considerada a relação do sujeito com o seu contexto de atividade laboral, visto que uma 

má adaptação do indivíduo ao ambiente de trabalho, ou o ineverso, poderá causar um sofrimento emocional 

excessivo no trabalhador. O contexto pessoal e social desempenha um papel importante nessa cronificação da 

síndrome. 

 É importante salientar o número crescente de professores (e outros profissionais) que estão 

abandonando a profissão incapacitados de realizar as mesmas tarefas que faziam no início da ocupação, 

resultando em aposentadoria por invalidez, em função de fatores estruturais e culturais da intituição, nos levando 

a refletir sobre o papel que essas organizações estão desempenhando no que diz respeito ao bem-estar do 

trabalhador que nela está inserido. 

 Diante disso, é importante apontar que as instituições devem estar mais atentas com a qualidade do 

ambiente de trabalho, levando em consideração os aspectos estruturais e relacionais que são oferecidos aos 

profissionais. Também, a questão do apoio por parte da sociedade, visto que a falta desse suporte é marcante 

para encaminhar o sujeito ao adoecimento em função das restrinções sociais vivenciadas. É de grande valia 

atentar-se para os valores da coletividade, em oposição ao individualismo.  

Portanto, recomenda-se que a população como um todo conheça as características, consequências e 

contextos propensos ao desenvolvimento desta síndrome como possibilidade de prevenção, pois fica claro o 

desconhecimento por parte das pessoas acometidas e não acometidas. Nesse sentido, faz-se necessária uma 

continuidade na divulgação do tema na esfera acadêmica e científica, para que os profissionais estejam 

preparados e saibam reconhecer o burnout para prevenir e combatê-lo. Assim, é ideal o fomento de discussões 

que permitam que o trabalho se torne não só um local que permite a sobrevivência, mas também um lugar que 

proporciona bem-estar físico e mental.  
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RESUMO: Os acidentes ofídicos acometem principalmente os habitantes da zona rural, e a população 

costuma utilizar plantas com propriedades medicinais ou antiofídicas que foram datadas pela literatura como 

atendimento pré-emergencial. O presente trabalho teve o objetivo de analisar os tipos de acidentes ofídicos 

ocorridos no município de São José da Tapera- AL e as formas de tratamento adotadas pelas vitimas. A 

metodologia consistiu de entrevista com aplicação de questionários semiestruturado. As informações dos 

entrevistados foram mantidas em sigilo e a sua participação, condicionada ao Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), além de submetidas ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

(CAAE Nᵒ 68561517.4.0000.5013) e desenvolvido de acordo com os preceitos da Resolução 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados foi realizada durante o ano de 2016 e 2017. Foram notificados 

76 acidentes causados por serpentes peçonhentas e não peçonhentas, sendo (63,16%; n= 48) dos casos 

notificados como ataque de serpentes peçonhentas; 28,95% (n=22) foram por acidentes botrópico; (19,74%; 

n=15) por acidentes crotálicos; (14,47%; n=11) por acidentes elapídicos e (36,84%; n=28) casos são notificados 

como acidentes por serpentes não peçonhentas. No entanto, observou-se que (69,73% n=00) dos casos não 

procuraram atendimento médico, embora tenham apresentado sintomas associados, como: dor local, dor de 

cabeça, febre, vômitos, náuseas, edemas. Observou-se que (73,68%; n= 5) da população utilizam plantas 

medicinais, como forma exclusiva de tratamento baseado apenas no conhecimento popular das espécies que é 

repassado no âmbito familiar e entre a comunidade rural, sem nenhum conhecimento científico.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Planta medicinal; Sintomas; Tratamento. 

 

Types of ophidian accidents and forms of alternative treatment adopted in 

the municipality of São José da Tapera-AL. 
 

ABSTRACT: The ophidian accidents mainly affect the inhabitants of the rural zone, and the population 

usually uses plants with medicinal properties or antiofídicas that were dated by the literature as pre-emergency 

service. The present study had the objective of analyzing the types of ophidian accidents occurred in the 

municipality of São José da Tapera- AL and the forms of treatment adopted by the victims. The methodology 

consisted of an interview with semi-structured questionnaires. The information of the interviewees was kept 

confidential and their participation, conditioned to the Informed Consent Term (TCLE), and submitted to the 

Ethics Committee of the Federal University of Alagoas - UFAL (CAAE No. 68561517.4.0000.5013) and 

developed in accordance with the provisions of Resolution 510/2016 of the National Health Council. Data 

collection was carried out during the year 2016 and 2017.Seventy-seven accidents caused by venomous and non-

venomous snakes were reported (63.16%, n = 48) of cases reported as venomous snake attacks; 28.95% (n = 22) 

were due to botrópico accidents; (19.74%, n = 15) due to crotalic accidents; (14.47%, n = 11) due to elapidic and 

(36.84%;n = 28) cases are reported as accidents by non-venomous snakes. However, it was observed that 

(69.73% n = 00) of the cases did not seek medical attention, although they had associated symptoms such as: 

local pain, headache, fever, vomiting, nausea, edema. It was observed that (73.68%, n = 5) of the population use 

medicinal plants,as an exclusive form of treatment based only on the popular knowledge of the species that is 

passed on within the family and between the rural community, without any scientific knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Existem no mundo aproximadamente 3.000 espécies de serpentes, sendo apenas 10 a 14% consideradas 

peçonhentas. As serpentes, ou ofídios, pertencem ao reino Animalia, Filo Chordata, Subfilo Vertebrata, Ordem 

Squamata, Subordem Ophidia (PAULA, 2010). Sendo caracterizadas como peçonhentas no Brasil duas famílias: 

Viperidae (acidente botrópico, crotálico e laquético) e Elapidae (acidente elapídico), aquelas que produzem 

toxinas em glândulas especializadas e têm aparelhos apropriados para inoculá-las (BERNARDE, 2011). Que 

podem ser confundidas com demais serpentes não peçonhentas como os representantes da Família Colubridae 

pelos gêneros Philodryas (cobra verde) e Clelia (cobra preta ou muçurana) (BRASIL, 2001), caso não possuam 

informação e nível de escolaridade para identifica-las corretamente. 

 Animais peçonhentos possuem glândulas de veneno que se comunicam com dentes ocos, como é o caso 

das serpentes peçonhentas ou ainda com ferrões, ou aguilhões, no caso de outros animais, por onde o veneno 

passa ativamente. E os animais venenosos são aqueles que produzem veneno, mas não possuem um aparelho 

inoculador provocando envenenamento passivo por contato por compressão ou por ingestão (SANDRIN et al, 

2005). 

 Existem alguns critérios básicos para distinguir serpentes peçonhentas de não peçonhentas. O primeiro 

deles é a presença da fosseta loreal (órgão sensorial termo receptor) encontrada nas peçonhentas, exceto na 

Micrurus, tipo de cauda, que nas peçonhentas afina rapidamente e por último é o tipo de dentição, que nas não 

peçonhentas, dois tipos básicos são observados a dentição áglifa e opistóglifa e nas serpentes peçonhentas, existe 

a dentição proteróglifa, típico das corais verdadeiras e a dentição solenóglifa presentes na cascavel, jararaca, 

urutu e surucucu (FIOCRUZ, 2002). 

 No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2008 ocorreram 26.156 acidentes ofídicos. Devido 

a esse grande número de acidentes é primordial haver noções básicas para saber identificar o ofídio agressor 

como peçonhento ou não (BRASIL, 2003). Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde (OMS) insere os 

acidentes ofídicos na lista de doenças tropicais negligenciadas e são considerados problemas de saúde pública. 

(SOUZA, 2017).  

 Na ocorrência desse tipo de acidente é importante uma série de ações, como a identificação do animal e 

a busca por atendimento emergencial. Entretanto, como já mencionado, estes são frequentes em localidades 

rurais e suas vítimas, como não possuem conhecimento específico para o reconhecimento do animal, acabam por 

dificultar a identificação do ofídio e a busca pelo tratamento ideal. Além disso, são localidades afastadas e 

devido à distância, nem sempre é possível ir ao centro de saúde para se submeter à soroterapia, tratamento 

proposto pelo Ministério da Saúde para acidentes envolvendo ofídios (MOURA, 2012).  

 Cada serpente peçonhenta produz um veneno específico que irá provocar sintomas diferentes no ser 

humano, no entanto, entre as consequências mais gerais pode-se destacar: dor local, rápido enfraquecimento, 

perturbações visuais, náusea, vômito, pulso fraco, respiração rápida, extremidades frias, perda de consciência, 

rigidez na nuca, coma e morte (BRASIL, 2003). Sendo o local do corpo mais atingido pelas picadas as pernas. 

Também são frequentes acertarem mãos e antebraço, esses casos ocorrem geralmente no momento em que o 

indivíduo manipula o animal em atividades laboratorial ou em trabalho de campo (BRASIL, 2001). 

 O comportamento adotado pelas vítimas quanto ao acidente é fazer uso de plantas com o 

intuito de neutralizar a ação do veneno e amenizar os sintomas.  As plantas nas quais são usadas nesses acidentes 

dispõem de propriedades antiofídicas ou medicinais como: Caju- Anacardium occidentale L. (COSTA, 2010), 

Paratudo-Piptocarpha rotundifolia (Less) Baker (VILAR, 2005), Barbatimão- Stryphnodendron adstringerns 

(Mart.) Coville (DE PAULA, 2009), Pinhão- Jatropha curcas L. (VILAR, 2004), Purga-de-lagarto- Jatropha 

elíptica (Pohl) Oken (DE PAULA, 2009), Leiteiro- Tbernaemontana catharinenses A. DC. (BONI, et al., 2011), 

Carqueja- Baccharis trimera (Less.) DC. (COSTA, 2010), Batata de teiú- Croton pedicellatus Kusth (VILAR; 

DE CARVALHO; FURTADO, 2007), Murici- Byrsonima crassifólia (L.) Rich (FERREIRA, 2011). 

 Para evitar esses acidentes é importante utilizar sapatos e principalmente botas nos locais de trabalho, 

caso seja no campo. Além disso, se faz necessário o uso de luvas de raspas de couro e mangas de proteção ao 
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realizar atividades que ofereçam risco às mãos e aos braços. Além de fazer limpeza das áreas ao redor da casa, 

paiol ou plantação, eliminando quaisquer riscos como montes de entulho, lixo, folhagens e alimentos, sendo 

primordial para evitar a presença de serpentes nas proximidades das residências e locais de trabalho (BRASIL, 

2001). 

  Em caso de acidente com serpentes, as medidas que devem ser tomadas para auxiliar no tratamento da 

vítima englobam acalmá-la e mantê-la em repouso para que o veneno não se dissemine mais rapidamente no 

indivíduo. Se possível, lavar o local da picada com água e sabão, para fazer a antissepsia local. Deve-se ainda 

manter o membro picado elevado e a vítima bem hidratada. Não se deve perfurar o local da picada nem fazer o 

garroteamento do membro afetado, pois isto gravará as lesões locais (BRASIL, 2003). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

  A pesquisa foi realizada em São José da Tapera município de Alagoas no período de 2016 a 2017. 

Consistiu inicialmente de uma revisão de literatura com busca através de descritores (características 

morfológicas, serpente, classificação zoológica, casos subnotificados, substâncias químicas presentes na peçonha 

das serpentes e como ela se expressa em casos clínicos da população. Após o levantamento bibliográfico os dados 

foram analisados por meio de dados subnotificados por questionário semiestruturado obtidos nas residências 

através de entrevistas com os moradores com idade superior a 18 anos que tivessem uma experiência com 

acidentes ofídicos, antes da aplicação dos questionários, os participantes serão informados sobre a pesquisa 

(objetivos, procedimentos, etc.) sendo estes submetidos a um termo de livre consentimento. 

  Propõe-se investigar as variáveis referentes aos aspectos clínicos (parte do corpo afetada, motivo e local 

do acidente, procedimentos utilizados, efeitos causados, tempo de cura) e os aspectos etnobotânicos sobre as 

plantas medicinais utilizadas como antiofídicas (saberes populares), para a coleta dos dados. Buscou-se analisar 

os dados, referentes aos acidentes ofídicos, notificados pela população local, transformá-los em gráficos e tabelas 

e correlacioná-los com trabalhos científicos que tratam a respeito de acidentes ofídicos bem como as plantas 

utilizadas como fitoterápico nessa região.  

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

(CAAE Nᵒ 68561517.4.0000.5013) e desenvolvido de acordo com os preceitos da Resolução 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde. Os dados serão obtidos pelo método de “bola-de-neve” onde consiste em uma 

amostra intencional em que o pesquisador investiga grupos específicos, baseados na sua experiência ou 

conhecimento do universo, entretanto só permite generalizações para o grupo específico estudado e não para a 

comunidade como um todo (ALBUQUERQUE et al. 2010).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As serpentes peçonhentas existentes no Brasil pertencem às famílias: Elapidae onde o único gênero desta 

família no Brasil é o Micrurus, cujas espécies são conhecidas por corais (BRASIL, 2003); e Viperidae, na qual 

estão inseridas os gêneros Crotalus (cascavel, boicininga), gênero Lachesis (surucuru, surucutinga) e as 

serpentes do grupo botrópico que estão atualmente distribuídas em cinco gêneros: Bothriopsis, Bothrocophias, 

Bothropoides, Bothrops e Rhinocerophis (jararacas) (FENWICK et al., 2009). Essas serpentes são responsáveis 

por cerca de 20.000 acidentes ofídicos causados anualmente em todo Brasil (ARAÚJO et al., 2003). 

A maior parte das pessoas acometidas por esses acidentes na região do sertão alagoano no município de 

São José da Tapera são agricultores (26,5%) do sexo masculino (56,58%) e estavam em seu local de trabalho 

(46,05%) ou em suas residências (23,68%), e não utilizavam nenhuma medida de prevenção, de modo que o 

local mais atacado foi o pé na maior parte dos casos (35,52%). Foram notificados 76 acidentes causados por 

serpentes peçonhentas (63,16%), e não peçonhentas nos anos de 2016 a 2017, sendo identificados como acidente 

botrópico (28,95%), acidentes crotálicos, (19,74%), acidente elapídico (14,47%), e (36,84%) como acidente 

causado por serpentes não peçonhentas.  

A ocorrência dos acidentes ofídicos está, em geral, relacionada a fatores climáticos e aumento da 

atividade humana nos trabalhos de campo (KOH et al., 2006). Dessa forma, é possível identificar os tipos de 
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acidentes de acordo com os sinais e sintomas que as vitimas apresentam caso estas não tenham conseguido 

identificar o tipo da serpente que as atacou, esta interligação dos tipos de acidentes, com a ação fisiopatológica e 

com as consequências destes (sinais e sintomas) pode ser identificada no Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1: Diagnóstico clínico dos acidentes ofídicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes ofídicos. Serviço Regional de Saúde (SP), 

2001. 

 

Dessa forma, de acordo com o Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes ofídicos (2001) a ação 

proteolítica é caracterizada pela destruição das proteínas do organismo. Fazendo com que os indivíduos 

acometidos pela picada peçonhenta tenham um quadro clinico apresentando no local da mordida, intensa reação 

que se reconhece pela dor, edema firme (inchaço duro), equimose (manchas), rubor (avermelhamento), bolhas 

hemorrágicas (ou não), que pode se seguir de necrose que atinge pele, músculos e tendões. As enzimas 

proteolíticas podem, pela agressão às proteínas, induzir a liberação de substâncias vasoativas, tais como 

bradicinina e histamina, substâncias estas que, nos envenenamentos graves, podem levar ao choque. 

Acidente Nome popular Ação Fisiopatológica Sinais e sintomas 

Bothrops 

Jararaca, jararacuçu, 

urutu jararaca do 

rabo branco; 

Proteolítico 

Precoces: inchaço local, dor 

viva local, sangramento 

hemorrágico local; 

Tardios: necrose (gangrena), 

abscessos; 

Coagulante 

Precoces: alteração no tempo 

de coagulação (TC); 

Tardios: sangramento de 

gengivas, olhos e ouvidos; 

Crotalus Surucucu 

Neurotóxico 

Precoces: diplopia (visão 

dupla), ptose palpebral (queda 

de pálpebra), anisocoria 

(dilatação da pupila) e 

mialgias (dores musculares); 

Hemolítico 

Tardio: urina vermelha, cor de 

água de carne ou coca cola, 

oligúria (diminuição e parada 

da urina), insuficiência renal 

aguda; 

Micrurus Cascavel Neurotóxico 

Precoces: diplopia, ptose 

palpebral, anisocoria e 

mialgias; 

Tardio: afeta o aparelho 

respiratório e leva à morte por 

asfixia; 

Lachesis Coral verdadeira 

Proteolítico 

Precoces: inchaço local, dor 

viva local, sangramento 

hemorrágico local Sinais e 

sintomas tardio: bolhas , 

necrose (gangrena), abscessos; 

Neurotóxico 

Precoces: hipotensão, 

bradicardia (pulso fraco), 

diarreia; 

Coagulante 

Precoces: alteração no tempo 

de coagulação; 

Tardio: sangramento de 

gengivas, olhos e ouvido; 
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 Além disso, as ações coagulantes podem se expressar por substâncias que, através da mordida, penetram 

na circulação sanguínea, coagulam o fibrinogênio (substância que promove a coagulação do sangue), que se 

deposita em micro coágulos principalmente nos pulmões. Assim, o restante do sangue fica incoagulável por falta 

do fibrinogênio, sem que necessariamente haja hemorragia. Esta aparece quando as paredes dos vasos 

sanguíneos menores são lesadas pela ação proteolítica.  

Também pode se expressar através de ação neurotóxica, que se configura pela difícil interpretação 

fisiopatológica, sendo ainda objeto de investigação. Nos acidentes causados por Crotalus, clinicamente provoca 

ptose palpebral (queda de pálpebra) e diplopia (visão dupla) poucas horas após o acidente. Já nos indivíduos 

mordidos por Micrurus, além dos sintomas descritos acima, superpõe-se mialgia generalizada (dores nos 

músculos), mal-estar geral, sialorreia (salivação abundante), e dificuldade de deglutição. A insuficiência 

respiratória é a causa de óbito nos pacientes deste grupo. 

 Também se pode expressar a ação hemolítica, na qual, a atividade hemolítica (destruição das células 

vermelhas do sangue) se expressa sob a forma de hemoglobinúria (urinar sangue). Este quadro evolui, quando 

não convenientemente tratado, para insuficiência renal aguda, causa principal de óbito nos pacientes. As 

alterações urinárias devido à hemólise não aparecem nas primeiras horas, surgindo entre 12 e 24 horas após o 

acidente. 

No entanto, observou-se que (69,73%) dos casos não procurou atendimento médico, apesar da maior parte 

dos acidentes serem botrópicos (28,95%) e (82,89%) dos casos tiveram sintomas associados, ou seja, tiveram dor 

local, dor de cabeça, febre, vômitos, náuseas, edemas, porém, não ficaram hospitalizados (72,37%). No entanto, 

as plantas, foram utilizadas exclusivamente como tratamento (73,68%). Embora a maior parte dos acidentes 

tenham sido descritos como sofridos por serpente peçonhentas, mesmo com a não utilização do soro, (64,47%) 

afirmam ter tido cura.  

Observou-se que a população acometida por esses agentes não sabe identificar corretamente as serpentes 

envolvidas nos casos, isso pode ser explicado através do nível de escolaridade (30,13% são analfabetos, e 

33,74% não tem o ensino fundamental completo) níveis escolares nos quais não é tratado de forma eficiente 

sobre zoologia e características morfológicas de animais que acometem a população de forma maléfica, além, da 

forma de tratamento utilizada pela população, pois, sabe-se que a soroterapia é essencial nos casos de acidentes 

com serpentes, sendo as plantas utilizadas apenas como medidas emergenciais para esses casos. 

Isso pode ser explicado com o equívoco da população acerca das espécies/gêneros, e com a utilização de 

plantas antiofídicas, das quais foram tratadas como eficientes nesses casos, como: Caju- Anacardium occidentale 

L. (COSTA, 2010), Paratudo- Piptocarpha rotundifolia (Less) Baker (VILAR, 2005), Barbatimão- 

Stryphnodendron adstringerns (Mart.) Coville (DE PAULA, 2009), Pinhão- Jatropha curcas L.(VILAR, 2004), 

Purga-de-lagarto- Jatropha elíptica (Pohl) Oken (DE PAULA, 2009), Leiteiro- Tbernaemontana catharinenses 

A. DC. (BONI, et al., 2011), Carqueja- Baccharis trimera (Less.) DC. (COSTA, 2010), Batata de teiú- Croton 

pedicellatus Kusth (VILAR; DE CARVALHO; FURTADO, 2007), Murici- Byrsonima crassifólia (L.) Rich 

(FERREIRA, 2011). 

 As plantas medicinais possuem substâncias bioativas com propriedades terapêuticas, profiláticas ou 

paliativas. O uso de extratos de plantas em acidentes ofídicos é comum em regiões onde o acesso à soroterapia é 

restrito ou inexistente. Através do conhecimento tradicional, das contribuições da etnobotânica, nasceram 

evidências científicas sobre as propriedades antiofídicas destes extratos.  No entanto, somente nos últimos vinte 

anos o assunto tem merecido atenção nos meios científicos com as contribuições de Martz (1992) e Mors e 

colaboradores (1991). 

 Desta forma, diversas espécies de plantas antiofídicas têm sido estudadas com intuito de caracterizar 

substâncias biologicamente ativas capazes de neutralizar diversos efeitos locais e sistêmicos provocados pelas 

peçonhas de serpentes (MORS et al., 2000). Os extratos vegetais podem conter componentes químicos como, 

alcaloides, taninos, flavonoides, triterpenos, ligninas, que possuem capacidade de inibir a peçonha, atuando 

diretamente como inibidores enzimáticos, inativadores químicos, ou imunomoduladores, os quais interagem 

diretamente com macromoléculas alvo (MORS et al., 2000).  

 De acordo com Soares e colaboradores (2005) os estudos etnobotânicos, etnofarmacológicos e ensaios 

biológicos atualmente revelam que cerca de 850 espécies de plantas existentes apresentam ou  podem  apresentar  
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potencial  terapêutico antiofídico. Sendo estas distribuídas em 94 famílias, especialmente Asteraceae (9%), 

Leguminosae (7,8%) e Euphorbiaceae (4,5%) (MARCUSSI et al., 2007). Dessa forma, extratos vegetais surgem 

como uma alternativa no  tratamento ofídico, por conter uma gama de componentes químicos com diversas 

propriedades  farmacológicas  de  interesse medicinal (SOARES  et al., 2004). No Brasil, um grande número de 

extratos  tem  sido  testado, demonstrando  excelente  atividade  antiofídica (MELO    et  al.,  1994;  SOARES    

et  al.,  2004; OLIVEIRA et al., 2005). 

No entanto, o nível de escolaridade e o conhecimento tradicional acabam por se compensar, pode-se 

inferir que houve ou não um equívoco, podendo ter sido ao acaso, as serpentes podem ser ou não peçonhentas e 

as plantas ajudaram a tratar as enfermidades. Sendo assim, o conhecimento popular se torna uma ferramenta de 

extrema importância para a saúde da população rural, uma vez que ele é utilizado como recurso emergencial e de 

tratamento, e mesmo sem o conhecimento cientifico da população, se provou eficaz e contribuiu de forma 

benéfica para a cura dos sintomas e a anular o efeito das toxinas. 

CONCLUSÃO 

 

 Os acidentes ofídicos ocorridos permitem diagnosticar a necessidade de se disseminar informações, pois 

embora estes não sejam os de maior incidência, nem sempre são corretamente notificados, considerando-se que a 

população geralmente acaba aderindo a práticas empíricas para o tratamento e, também são escassas as pesquisas 

relacionadas à fauna regional de ofídios havendo a necessidade da disseminação de informação através das 

unidades de saúde. 

 Diante disso, faz-se necessário que haja inicialmente uma priorização de ações de práticas educativas em 

saúde, visando conscientizar a população dos riscos que acidentes ofídicos oferecem, mostrando-se relevante 

para o embasamento de tais práticas, que seja feito um levantamento da fauna de ofídios que acometem com 

maior incidência no sertão alagoano, e assim desmistificar o apego exclusivo as crenças populares da população, 

as quais podem pôr em risco a saúde e bem estar da mesma, quando deixam de procurar atendimento 

especializado, optando unicamente por tratamentos alternativos que podem ser usados de forma demasiada 

causando malefícios ao invés de benefícios a população. Dessa forma, são necessárias maiores investigações 

para o isolamento e caracterização dos princípios ativos  presentes nos extratos vegetais, pois no futuro estes 

extratos podem  ser utilizados como um complemento à soroterapia já existente, servindo de importante medida 

pré-emergencial. 
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RESUMO: A escola reflete o meio social no qual o indivíduo está inserido sendo importante priorizar temas 

que oferecem risco à qualidade e permanência dos alunos nas escolas, a exemplo do alcoolismo e demais drogas. 

Este trabalho objetivou relatar a experiência vivenciada em uma escola de Ensino Médio sobre o uso de um 

experimento sobre tabagismo para a abordagem do tema ‘alcoolismo e outras drogas’, enquanto estratégia 

didática na construção do conhecimento. Trata-se de um estudo descritivo realizado em uma escola da rede 

estadual de ensino do município de Arapiraca–AL. O mesmo abordou e discutiu a temática por meio de um 

experimento sobre os danos causados pelo cigarro, tendo como apoio um banner temático. A ação, realizada pelo 

Grupo de Estudos sobre Educação em Saúde e Formação de Educadores – GESFE, da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL), socializou o experimento denominado “Máquina de Fumar Cigarros”. Por meio do diálogo 

com os alunos, notou-se que o tema não era abordado com frequência pela instituição e os mesmos não tinham 

conhecimento dos danos provocados pelas drogas. Além disso, o experimento mostrou-se executável, o que 

despertou o interesse dos estudantes. De acordo com o observado, os alunos falam com naturalidade sobre os 

assuntos relacionando-os com o cotidiano vivenciado. Diante disto, a utilização do experimento como estratégia 

metodológica aliado com os conhecimentos teóricos constituiu uma ferramenta adequada para possibilitar a 

interação com os alunos e promover um momento de reflexão necessário sobre as questões discutidas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias didáticas, intervenção educativa, substâncias psicotrópicas. 

 

Use of an experiment to approach the subjects alcoholism and other drugs 

in High School 
 

ABSTRACT: The school reflects the social environment in which the individual is inserted and it is 

important to prioritize topics that pose a risk to the quality and permanence of students in schools, such as 

alcoholism and other drugs. This work aimed to report the experience of a high school in the use of an 

experiment on smoking to approach the theme 'alcoholism and other drugs' as a didactic strategy in the 

construction of knowledge. This is a descriptive study carried out in a school in the state school system of the 

municipality of Arapiraca-AL. He also addressed and discussed the issue through an experiment on cigarette 

damage, with a banner support. The action, carried out by the Group of Studies on Education in Health and 

Education of Educators - GESFE, Federal University of Alagoas (UFAL), socialized the experiment called 

"Cigarette Smoking Machine". Through dialogue with the students, it was noted that the subject was not 

frequently addressed by the institution and they were not aware of the harm caused by the drugs. In addition, the 

experiment proved to be executable, which aroused students' interest. According to what has been observed, the 

students talk naturally about the subjects related to the daily life experienced. In view of this, the use of the 

experiment as a methodological strategy allied with the theoretical knowledge was an adequate tool to enable the 

interaction with the students and to promote a necessary moment of reflection on the issues discussed. 

 

KEYWORDS: Didactic methodologies, educational intervention, psychotropic substances. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O consumo de álcool, assim como das demais drogas é responsável por gerar graves problemas sociais, 

que acometem e são enfrentados principalmente pelos adolescentes, por estarem em uma fase de construção da 
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personalidade, cercada de descobrimentos, curiosidades e interesses por novas experiências (LOBO; BABOSA, 

2017). Torna-se perceptível que está problemática atinge todas as esferas sociais, causando uma série de 

consequências negativas, tanto para os indivíduos dependentes de substância psicotrópicas, quanto para a 

sociedade como um todo. Nesse contexto, é de extrema importância a realização de ações preventivas, com a 

finalidade de alertar e esclarecer a população, especialmente os jovens, sobre os perigos e consequências do uso 

de substâncias desta natureza, levando-se isto em consideração, tem-se na escola um dos locais mais relevantes 

para a efetivação deste trabalho preventivo (JUNIOR et al., 2016). 

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) constatou em seu estudo através de questionários que no ano de 2015 um total de 56,2% dos 

estudantes da rede pública teve contato precoce com bebidas alcoólicas. Nesta perspectiva, com relação ao uso 

de drogas, no ano de 2009 a PENSE destacou que dos estudantes que responderam que já utilizaram drogas 

ilícitas representou 8,7% dos alunos (IBGE, 2009). Comparando com os dados da PENSE de 2015, referindo-se 

ao mesmo questionamento com estudantes do 9º ano do ensino fundamental 9,0% responderam que já 

experimentaram pelo menos uma vez drogas ilícitas como: loló, crack, maconha, cola, entre outras (IBGE, 

2016).  Esses dados mostram um pouco o cenário da temática no país, e evidencia que com o passar dos anos o 

número de usuários aumenta, logo, intervenções para promover a educação em saúde são essenciais para os 

educando que estão em processo de aprendizagem e autoconhecimento.  

O tema em questão e assuntos relacionados tem sido socializado com adolescentes do Ensino Médio nas 

instituições escolares, uma vez que essa problemática afeta este ambiente. Nesse cenário pode-se ressaltar o 

trabalho produzido por Lobo e Babosa (2017) no qual foi realizada uma pesquisa por meio da aplicação de 

questionários, com adolescentes de uma escola estadual do município do Sudoeste da Bahia, visando explicitar 

os problemas que permeiam a realidade desses indivíduos dentro da instituição de ensino. Em outro estudo Silva 

et al. (2010) realizou uma intervenção em uma escola pública de uma cidade do Ceará, envolvendo alunos do 1º 

ano do Ensino Médio. Durante a realização de oficinas, os autores buscaram explorar as crenças e dúvidas à 

cerca do uso demasiado de drogas e violência, ajudando-os assim a construir seus conhecimentos. Já a pesquisa 

realizada por Dantas et al. (2017) buscou promover um levantamento entre os adolescentes de escolas públicas e 

particulares de uma cidade paraibana sobre as causas da prevalência do tabagismo e os elementos prejudiciais 

relacionados.  

A utilização da experimentação tem-se mostrado uma metodologia de ensino bastante relevante na visão 

de muitos docentes, por despertar o interesse dos alunos, possibilitando a simulação de fenômenos. Nesta 

perspectiva, os experimentos tornam o conhecimento mais “concreto”, uma vez que o educando por meio deles 

participa e comprova na prática aquilo que aprendeu na teoria (NICOLA; PANIZ, 2016). A inserção de 

experimentos no processo de ensino-aprendizagem na abordagem de temas da saúde para estudantes do ensino 

médio pode corroborar e potencializar seu uso como ferramenta didática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1998) orientam que o tema drogas deve ser 

abordado em todas as fases escolares, uma vez que o consumo dessas substâncias pode ocorrer precocemente, 

caracterizando-se como um fator de risco até entre os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. O estudo 

elaborado por Silva, Sampaio e Santos (2017) evidencia que estas informações dos PCNs foram reafirmadas, 

acrescentando que os problemas das drogas afetam tanto escolas públicas, quanto instituições privadas; mas os 

autores ainda alertam sobre o descaso com que este tema é tratado pela sociedade. É importante ressaltar que o 

Programa Saúde na Escola (PSE), foi criado com o intuito de possibilitar aos estudantes de escolas públicas à 

formação em saúde e prevenção de doenças, contribuindo para a diminuição de problemas que podem 

comprometer o desenvolvimento dos mesmos (BRASIL, 2018). Logo a escola, os professores e profissionais da 

saúde desempenham um papel relevante, ao desenvolverem uma educação mais preventiva. De acordo com Silva 

(2014) esse trabalho preventivo é importante para que os jovens tornem-se cientes das consequências provocadas 

pelo uso dessas substâncias, ficando dessa forma desestimulados e evitando o uso delas. 

Diante deste contexto, este trabalho teve como objetivo relatar a experiência vivenciada em uma escola de 

Ensino Médio sobre o uso de um experimento sobre tabagismo para a abordagem dos temas alcoolismo e outras 

drogas, enquanto estratégia didática na construção do conhecimento.  

 

METODOLOGIA 

 

Características do estudo 

O trabalho tem como base um estudo descritivo, de natureza qualitativa, apoiado no relato de experiência 

vivenciada em uma atividade pedagógica desenvolvida em ambiente escolar. Para tanto, os dados levantados 

foram obtidos a partir dos registros observacionais dos pesquisadores organizados em diário de campo. A 
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pesquisa qualitativa tem por objetivo entender o meio ao quais os sujeitos estudados estão inseridos, dando um 

significado aos resultados sem precisar quantificá-los (GUERRA, 2014).  

A atividade educativa em saúde foi realizada em maio de 2017, pelo Grupo de Estudos Sobre Educação e 

Saúde (GESFE) da Universidade Federal de Alagoas – UFAL Campus de Arapiraca em uma escola de Ensino 

Médio, localizada na área urbana do município de Arapiraca, agreste de Alagoas. A atividade teve como foco a 

aplicação de um experimento denominado "Máquina de Fumar Cigarro", como estratégia de abordagem da 

temática "álcool e drogas". Torna-se importante explorar o tema drogas de modo mais generalista, enfatizando o 

álcool, pois este, em virtude de estar inserido no cotidiano como hábito social, não é reconhecido de fato como 

uma droga. Para a abordagem do tema, além do experimento, foi utilizado um banner temático (figura 1) com 

informações sobre as doenças desencadeadas pelo abuso de substâncias psicoativas, algumas imagens ilustrando 

os efeitos das doenças e dados epidemiológicos no Brasil e no mundo. Foi possível explorar curiosidades e 

outros aspectos relacionados à temática. 

Figura 1: Banner informativo utilizado para auxiliar na abordagem sobre alcoolismo e drogas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fonte: Os autores (2017).  

 

Aspectos sobre o experimento didático socializado 

O experimento foi baseado em um modelo visto em um canal do site YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=YJXmS0Y4nCU). Para confecção da proposta, foram utilizadas duas 

garrafas PET, fita adesiva, cigarro, filtro, uma tesoura, furadeira, secador de cabelo, uma liga e cola quente 

(figura 2). Na figura 4 há a demonstração das etapas para a construção da “Máquina de Fumar Cigarro”.  
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Figura 2: Materiais utilizados para confecção do experimento “Máquina de Fumar Cigarro”. 

 
                                    Fonte: Os autores (2017).  

 

Figura 3: Procedimentos para construção da máquina de fumar. A. Realizar com a tesoura um corte horizontal 

próximo à extremidade de uma umas garrafas. B. Com uma furadeira são feitos furos nas tampas. C. Abertura 

próxima a base da garrafa realizada com uma tesoura. D. Encaixe da “boca” de uma garrafa na abertura da base e 

para lacrar usa-se cola quente. E. Outros materiais utilizados no processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         Fonte: Os autores (2017). 

 

Para a execução do experimento, como expresso na figura 4, foi necessário o uso de um secador de 

cabelos e de um cigarro. À garrafa foi adicionado aproximadamente dois litros de água, em seguida o cigarro foi 

aceso e colocado na tampa, que foi perfurada exatamente para encaixá-lo. Uma tampa foi feita na parte lateral 

inferior da garrafa e ao abri-la, a água foi sendo removida, a fumaça do cigarro foi puxada para o interior da 

garrafa, ficando presa. Após toda a água ter sido removida, colocou-se um filtro de papel na tampa superior da 

garrafa e este foi amarrado com uma fita elástica. Ajustou-se o secador na tampa inferior lateral, e este foi ligado, 

fazendo com que toda a fumaça presa no interior da garrafa passasse pelo filtro de papel e fosse filtrada. Quando 

toda a fumaça foi expelida, removeu-se o filtro e boa parte das substâncias contidas no cigarro ficaram retidas no 

filtro de papel. 
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Figura 4: Realização do experimento. A. Garrafa contendo água e o cigarro já aceso em sua tampa. B. Fumaça 

entrando na garrafa, enquanto a água vai saindo pela abertura da tampa próxima da base. C. Remoção da água 

após o cigarro ter queimado totalmente. D. Filtro na boca da garrafa para impedir a dispersão da fumaça. E. 

Utilização do secador para expulsar a fumaça, fazendo-a passar pelo filtro.  F. Resíduos liberados na queima de 

um único cigarro impregnado no filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Os autores, 2017. 

O experimento foi realizado duas vezes, no pátio da escola, com alunos das três séries do ensino médio. 

Cerca de 50 alunos acompanharam as demonstrações e interagiram discutindo as temáticas abordadas e tirando 

dúvidas.  

 

Análise e exposição dos dados 

 Após leitura das observações contidas nos diários de campo, as informações foram sistematizadas e 

organizadas em duas categorias de análise: 1) O experimento didático e seu papel motivador e; 2) O que 

expressam os adolescentes sobre as drogas? 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O experimento didático e seu papel motivador  

Após a execução do experimento os estudantes tiveram a oportunidade de visualizar o filtro utilizado na 

demonstração didática e perceberam a quantidade de resíduos retido no mesmo. Esse resultado possibilitou fazer 

uma analogia com a agressão, principalmente nos pulmões, após o uso de um único cigarro. 

O êxito do experimento facilitou a abordagem sobre o tabagismo e outras drogas lícitas e ilícitas. Os 

alunos se envolveram mais nas discussões, participando de forma efetiva relacionando o tema com as múltiplas 

realidades vivenciadas. Os estudantes apontaram interesse pelas temáticas e demonstraram ter pouco 

conhecimento acerca das drogas. As curiosidades e as dúvidas compartilhadas possibilitaram uma maior reflexão 

durante a intervenção educativa. Nicola e Paniz (2016) destacam que a utilização de recursos didáticos facilita e 

promove a aprendizagem de forma significativa, ou seja, torna a aula mais dinâmica e os alunos passam a 

compreender de forma mais clara o conteúdo abordado, através do diálogo e da interação entre o professor e o 

estudante.   

Durante a realização da ação foram levantadas algumas problemáticas, como as consequências do uso de 

drogas durante a gestação, os danos causados à aparência dos usuários, o isolamento social, estatísticas sobre as 

mortes (direta ou indiretamente associadas às drogas), influencia no desempenho sexual, doenças adquiridas 

através do uso dessas substâncias, dentre outros tópicos. 

Nesse sentido, Zeitoune et al. (2012) destacam que ao tratar da temática “drogas” com adolescentes de 

uma comunidade do Rio de Janeiro, foram mencionados por eles “remédios de tarja preta” como drogas lícitas, 

que segundo os jovens são utilizados pelos seus familiares em diversas situações mesmo sem prescrição de um 

profissional. No presente trabalho, os estudantes foram bem mais restritos e apontaram apenas o cigarro como 

drogas lícitas, maconha e “crack” como drogas ilícitas. Lobo e Barbosa (2017) destacam em seu estudo que 

96,5% dos alunos já visualizaram alguém usando drogas lícitas e 44,8% de drogas ilícitas. Em outra perspectiva, 
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quando questionados sobre a utilização de drogas 10,3% já experimentaram algum tipo de drogas ilícitas, e 

34,3% fazem o uso de drogas licitas em seu cotidiano. 

Outro aspecto observado foi o fato de os estudantes citarem amigos e parentes que fazem uso dessas 

drogas, e por isso falarem do tema de forma natural. Alguns deles inclusive admitiram saber dos danos e mesmo 

assim utilizar as drogas, isto referente ao cigarro e ao álcool, além disso, um estudante chegou a comentar que 

realiza associação entre as drogas citadas anteriormente. Sobre isso, Zeitoune et al. (2012) acrescentam que os 

indivíduos que crescem vendo pessoas usando drogas de forma indiscriminada acabam achando natural o abuso 

de substâncias psicoativas. Os autores destacaram ainda a necessidade de se propor e realizar ações educativas 

que possam discutir com os adolescentes de forma mais complexa as implicações desse uso para a saúde física, 

mental e social deles na sociedade como um todo. 

Diante desse contexto, a utilização do experimento "Máquina de Fumar Cigarro" como uma ferramenta 

de aprendizagem foi importante por trazer para mais perto dos estudantes, de forma concreta, os danos que o 

cigarro provoca aos pulmões, levando-os a refletir sobre os malefícios da utilização, mesmo que esporádica, 

dessa droga. O experimento mostrou-se também uma ferramenta acessível aos estudantes, pelo baixo custo e por 

possibilitar, de uma forma lúdica, abordar um tema tão delicado e problemático na vida dos jovens.  

 

O que expressam os adolescentes sobre as drogas? 

A percepção dos adolescentes sobre as drogas foi apresentada de forma simplista, eles não sabiam o 

conceito de drogas, citaram como exemplos de drogas o cigarro, o álcool, cocaína, remédios e a maconha, sendo 

está a mais ressaltada. Além disso, foi relatado sobre as sensações que o uso das drogas possibilita, porém, eles 

disseram que as drogas são coisas ruins, que fazem mal quando utilizadas em grande quantidade, é importante 

salientar que todo o material e conteúdo da apresentação usados na ação, foram formulados de acordo com a 

realidade local dos educandos. Ribeiro Júnior et al. (2016), destacam em seu estudo que os estudantes 

investigados também não possuíam um conhecimento específico sobre as drogas e quais os efeitos no 

organismo. Rebello, Monteiro e Vargas (2001) observaram a percepção dos educandos sobre o tema drogas, 

através de um jogo educativo, no qual adquiriram respostas imprecisas, demonstrando principalmente a 

concepção de drogas como compostos ruins que provocam dependência e sensações ilusórias.  

No desenvolvimento da conversação com os adolescentes foi verificado também ausência de 

conhecimentos sobre as substâncias psicotrópicas, bem como acerca da série de riscos que os usuários se 

submetem. Poucos estudantes conseguiram aproximar sua fala do conceito de drogas, no qual “as chamadas 

substâncias psicoativas ou drogas psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o cérebro, modificando o seu 

funcionamento, podendo provocar alterações no humor, na percepção, comportamento e estados da consciência” 

(MALBERGIER; AMARAL, 2013). Os adolescentes também não demonstraram conhecimento sobre os riscos 

serem maiores quando feitas associações entre as drogas, no entanto, foram capazes de expressar as sensações 

causadas após o consumo da substância à curto prazo, mas não conseguiram citar as consequências a longo prazo 

à saúde.  

Em relação ao cigarro, os adolescentes sabiam que seu uso desencadeia malefícios à saúde, porém, os que 

faziam uso afirmaram continuar utilizando. Resultados semelhantes foram obtidos por Cordeiro, Kupek e 

Martini (2010) os autores ressaltaram que os jovens sentem-se mais instigados e ansiosos por novas 

experiências, dentre estas pode-se ressaltar o uso de drogas, como o cigarro que caracteriza-se como uma droga 

de fácil acesso, nesta perspectiva é imprescindível a realização de ações preventivas e sensibilizadoras sobre os 

riscos desenvolvidos pelo uso de substâncias psicoativas. Paz et al. (2018) verificou que em escolas nas quais 

não havia atividades promotoras de saúde, ocorria um percentual maior no número de estudantes que utilizavam 

cigarro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este relato de vivência reafirma que os experimentos didáticos dialogam muito bem com estudantes numa 

faixa etária mais jovem e são interessantes tanto para introduzir ou explorar temas da área da saúde. Esse aspecto 

foi evidenciado com a socialização do experimento “Máquina de fumar cigarros”, o qual possibilitou introduzir a 

temática sobre alcoolismo e drogas, através de uma demonstração dos efeitos do tabagismo. A utilização desse 

experimento como estratégia metodológica para abordagem de temas de saúde, além de empoderar os sujeitos no 

processo de ensino aprendizagem, lhes fez refletir sobre o tema, objetivo da educação em saúde.  

No entanto, o uso dos experimentos deve ser sempre aliado a uma base teórica que sustente o que o 

experimento pretende demonstrar, e esteja de acordo com a realidade do público a quem se propõe trabalhar, 

facilitando na aprendizagem. Mas é fundamental ressaltar algumas limitações e cuidados na realização do 

experimento apresentado nesse estudo, pois como há necessidade de acender-se um cigarro, consequentemente, 
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ocorre a liberação de fumaça, dessa forma não há possibilidade deste experimento ser executado em ambientes 

fechados ou com pouca ventilação. 

No que se refere ao papel didático dos elementos utilizados na ação educativa em saúde, ressalta-se que, 

no decorrer da exposição do trabalho os estudantes afirmaram não conhecer os perigos causados pelo uso de 

drogas e não conseguiam formular uma definição para estas. Mas, após a execução do experimento foi possível 

notar a surpresa deles, ao perceberem os diversos malefícios ocasionados à saúde e ao meio social pelo uso de 

substâncias psicotrópicas. Desta forma, foi possível promover o debate e a reflexão com os adolescentes sobre o 

tema drogas, com ênfase no tabagismo e alcoolismo, por meio de um diálogo horizontal possibilitado pelo 

experimento “Máquina de Fumar Cigarro”, que de forma mais informal pode traçar uma ponte entre os 

estudantes e o tema propriamente dito.  
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RESUMO: O alarme soa estridente. A miséria fere. Os ofendidos estão desprotegidos, as marcas de um 

desenvolvimento desigual e combinado. Região Nordeste, características histórico-sociais, manifestas de suma 

importância para a memória de todo um país. Marcado pela escravidão, seus principais climas semiárido e 

tropical, desenvolvimento do agronegócio (especialização da terra pelos indivíduos, acrescido à fertilidade do 

solo), manifestações culturais magníficas. O presente trabalho observa com suma importância a relocação dos 

marginalizados no processo de construção demográfica, legal e econômica; ademais, a intensificação da luta de 

classes, com o capital estrangeiro portando o estandarte de senhorio nordestino, em uma modernização da 

escravidão e seletividade em seio social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Nordeste; Direito. 

 

(Re) Space and Economic Location in the Northeast: Embrapa Between a 

Consumer Society and Peripheral Individuals. 
 

 

ABSTRACT: The alarm sounds raucous. Misery hurts. The offended are unprotected, the marks of an 

uneven and combined development. Northeast region, historical-social characteristics, manifest of utmost 

importance for the memory of an entire country. Marked by slavery, its main semi-arid and tropical climates, 

agribusiness development (specialization of the land by individuals plus soil fertility), magnificent cultural 

manifestations. The present study observes with great importance the relocation of the marginalized in the 

process of demographic, legal and economic construction; in addition, the intensification of the class struggle, 

with foreign capital bearing the standard of northeastern landlords, in a modernization of slavery and selectivity 

in the social sphere. 
 

KEYWORDS: Job; Northeast; Right. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O trabalho exibido rastreia uma indagação referente a falsa consciência de abolição relegada ao Direito, 

especificamente na seara nacional. A temática justifica-se pelo aprofundamento do Direito nacional e as 

influências que o Estado proporciona à coletividade, regulamentado pelo sistema capitalista. A contribuição tem 

por objetivo expor as fragilidades do nosso sistema e a alta complexidade dos emaranhados econômicos para 

controle da luta de classes. O estudo bibliográfico foi o método utilizado para a pesquisa, com um método 

dialético marxista para diagnostico das relações sociais e normativas, não apenas em seu aspecto econômico, 

mas inclusive como um conjunto de relações de dominação na sociedade. O Estado é uma forma social 

totalmente derivada da mercadoria, que por sua vez, determina todo o sistema econômico capitalista.  

Portanto, urgindo da mais-valia, até objetificação dos indivíduos enquanto subcidadãos, conceitos que 

estão relacionados entre si e germinam em consenso. Conseguintemente, o Direito se efetiva na dominação das 
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classes inferiores, em uma corrente de opressão das relações sociais, acrescido de violência explícita. Em tal 

monta, se o Estado é a forma política do capitalismo isso quer dizer que qualquer tentativa de melhoria 

substancial das condições se utilizando do sistema será fracassada. A partir dos resultados logrados com a 

pesquisa é viável aferir que a estruturação burguesa do Estado e suas formas sufocam e aterrorizam a classe 

trabalhadora em toda sua história e extensão. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O objeto em questão no presente trabalho é transformação social derivada do fim histórico do sistema 

escravocrata. Fato que envolve diretamente a classe trabalhadora dentro de um processo de desenvolvimento do 

capital. Em outras palavras, é a busca de tudo aquilo que pode ser lucrativo, mesmo que desconsidere a 

civilidade entre os indivíduos. 

O andamento da pesquisa se dá por meio da investigação bibliográfica e posteriormente as 

transformações político-econômicas no Nordeste, com a intenção de apresentar a violência sofrida por uma 

parcela da classe trabalhadora e as heranças violentas germinadas das crises no sistema. A investigação concerne 

em perceber tais fatos como participes da despossessão que os trabalhadores sofrem na atualidade, tanto por 

parte dos capitalistas, na tentativa de fazer reinvestimento, tanto por parte do Estado, atuando como a real forma 

política do capitalismo, impondo sua força e legalidade burguesas. 

O presente trabalho se desenvolve quanto aos procedimentos técnicos, por meio da pesquisa bibliográfica 

e estudo de caso. Quanto aos objetivos, é plenamente exploratória. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O território que hoje é declarado como República Federativa do Brasil, teve seus primeiros exploradores 

por volta de 1500, a Coroa Portuguesa em busca de recursos e terras para exploração da mão-de-obra apropriou-

se de uma das faunas e floras mais diversificadas do globo terrestre. Entretanto, na esfera de produção manual, 

encararam um povo resistente e nativo, os chamados índios foram dizimados pelas pragas europeias, castigos 

físicos e morais em um embate contra a escravidão imposta, as mulheres eram estupradas, os homens açoitados, 

curumins catequizados; em uma política de redução da cultura e vida nativas com intuito de impor desejos 

mercantis. 

O processo de divisão de terras no Brasil foi efetivado incialmente pelo império português, apesar de 

haver em média 5 milhões de indígenas, distribuídos em aldeias distintas, pela cultura, costumes e regiões; foram 

gerados latifúndios que respondiam aos interesses da coroa. Após genocídio indígena e escravização dos povos 

nativos e estrangeiros (como exemplo dos africanos), a relação entre a Casa Grande e a Senzala se demonstrou 

superior ao simples fato da exploração, o sangue brasileiro seria reconhecido pela sua miscigenação.  

Meados do Século XVI a comercialização do Pau-Brasil foi sendo substituída pela especialização na 

cana-de-açúcar, com isso a Colônia armou uma tentativa de escravização indígena. Vários fatores contribuíram 

para sua falha, primeiramente, a cultura indígena não reconhecia o trabalho periódico e intensivo para produção 

de excedentes, já que todo seu ciclo de plantio, pesca e caça era responsável pela sustentação familiar e 

igualitária da comunidade. Por outro lado, o enfrentamento pelas fugas e o combate armados dos indígenas 

contra os colonizadores, que por não possuírem o conhecimento do terreno acabavam em desvantagem apesar do 

poderio de fogo. 

Em uma tentativa de modernização do capitalismo os indígenas foram colocados de lado para um novo 

povo ser explorado, com os navios negreiros homens e mulheres africanos foram reduzidos a objetos sem alma e 

sem poder de resposta; além de transportados em condições sub-humanas para serem comercializados nas 

Américas. Os donos de terra construíam suas Casas Grandes e delegavam capatazes para fustigar negros em 

Senzalas; alguns homens e mulheres tinham papeis diferentes, dentre amas de leite à verdadeiros touros 

reprodutores. O desenvolvimento das relações de escravatura no Brasil foi diferente do restante do mundo, como 

no caso do capitalismo, com seu início tardio e uma tentativa de reprodução de um sistema externo e distinto. 

Ao longo dos tempos a lógica econômica determinou que sempre deverá haver um embate entre forças, 

ou como Karl Marx delimitou, uma luta de classes, onde um lado será opressor e outro oprimindo por meio de 

artifícios criados pelo mercado para manutenção do poder e perpetuação do absurdo inumano da exploração do 

homem pelo homem, até o momento que esse modelo seja superado. Esse embate pela concentração de terras 

(conceito de propriedade privada burguês) ou de renda afeta todas as esferas do comportamento humano, desde 

os relacionamentos pessoais, à produção da história de cada povo. 
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Os Marginalizados 

 
No Brasil as relações de inteiração social se deram de tal forma que o negro e o indígena foram 

incorporados em uma mescla cultural que juntamente com o europeu irá formar os genes miscigenados da 

população brasileira atual, levando em conta o alto grau de preconceito enfrentado pelos grupos reconhecidos 

como minoria social. Além de racial a discriminação é crônica e descendente de um sistema econômico 

desprovido de humanidade; vale ressaltar que os principais produtos reproduzidos no período de escravidão 

foram o café, o algodão e a cana-de-açúcar, prioridade dos Senhores de Terra - herdeiros de um feudalismo mal 

prostrado e falho estruturalmente - pressionados pelo capital estrangeiro. 

Nas fazendas, principalmente, os escravos eram obrigados a trabalhar em média 16 horas por dia sem 

possibilidade de descanso, com uma alimentação escassa e sob condições climáticas desfavoráveis, juntamente 

com os castigos físicos, a expectativa de vida não ultrapassava os 15 anos de trabalhos ofertados forçosamente. 

A estrutura escravocrata gerou uma cadeia hereditária de perpetuação, pois os nascentes já eram considerados 

escravos e retirados do cuidado das mães, tanto para evitar futuras revoltas, quanto para maior possibilidade de 

exploração pelo homem branco. 

Dentro desse mesmo ciclo, houve formação de comunidades que representaram resistência a essa 

sociedade seletiva e estigmatizante, os negros que conseguiam fugir se reuniam em comunidades com indivíduos 

em igual situação, seu refúgio era em locais protegidos e ocultos na densa mata brasileira, essa coletividade vivia 

de acordo com seus costumes africanos, prezando pela igualdade e superação da escravidão, os quilombos foram 

sendo fortalecidos. O Quilombo que mais se destacou foi Palmares, com seu ápice no Século XVII, com grandes 

nomes como Zumbi, Dandara, dentre outros, dentro de cinco anos houve um combate direto contra os 

Quilombos, que apesar da derrota ainda representam a superação de uma conjuntura de supremacia branca 

europeia. 

O Direito com o seu papel de conciliador de classes e representante das vontades da burguesia não recaiu 

à morosidade quando pelo comando internacional foi obrigado a abolir a escravidão, ao menos teoricamente. 

Para a Inglaterra, a libertação dos escravos significaria o aumento do mercado consumidor, gerando mais lucro 

para as principais metrópoles, entretanto, o negro foi lançado a própria sorte quando foi liberto sem possibilidade 

nenhuma de ser inserido no mercado de trabalho. Brasil se concentra na exportação de produtos primários, tanto 

pelo baixo grau de industrialização, quanto por suas riquezas naturais. Naturalmente, os produtos são vendidos 

com o custo reduzido, exigindo uma hiperprodução, além da característica importação dos produtos mecanizados 

pelos grandes centros mundiais (Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos).  

 

O Direito e Manutenção do Status Quo: A Burguesia Dita as Regras do Jogo 

 
Durante a década de 1840 as relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra não eram tão apaziguadas, 

os ingleses em 1845 aprovaram a “Lei Bill Aberdeen”, que autorizava o confisco de qualquer navio negreiro, 

prejudicando assim o transporte até a América Latina. Cinco anos após foi sancionada outra legislação, “Eusébio 

de Queiroz” que proibia a chegada de qualquer embarcação negreira nas terras tupis; o efeito que proporcionou 

foi inverso, os escravos ainda existentes foram mais valorizados pela dificuldade de comércio existente; com o 

passar do tempo e insuficiência da mão-de-obra, o alvo da vez seriam os migrantes mal assalariados em conjunto 

com os escravos em um movimento de transição para uma escravidão livre. 

No ano de 1871, a “Lei do Ventre Livre” afirmou que todos os filhos de escravo estariam livres desde o 

ventre, apresentando incoerência pois não existia condições reais de um recém-nascido manter-se sozinho com 

recursos para sobrevivência e consumo fora da Fazenda. Outro engodo foi proposto, em 1885, a “Lei dos 

Sexagenários” foi estipulada como parte do ordenamento jurídico, o disparate dessa lei é expresso, dado que 

poucos chegavam a idade tão avançada levando em consideração todos os fatores externos; significou apenas 

lucro para o proprietário que estaria liberto da mão-de-obra não produtiva. Outra problemática presente é o fato 

de poucos terem documentos para provar a idade real, impossibilitando ainda mais a liberdade por essa via 

legislativa. 

Por fim, em 1888, com a mudança de regência e intensa pressão interna (sobretudo da classe média) e 

externa, o decreto da “Lei Áurea”, delimitava o fim da escravidão em 13 de maio. Apesar de conceder liberdade, 

não tratou da inserção dos negros libertos na sociedade; não modificando, assim, o paradigma enfrentado até 

então. De certo modo, degradando ainda mais a condição do negro, que agora além de não possuir bens ainda 

teria que vender sua força de trabalho, sem especialização ou condições para tal. Sendo relegado à margem da 

sociedade, com trabalhos que não eram aceitos pela maioria e com o colossal abismo entre o trabalho manual 

(sujeito ao ex-escravo) e o intelectual - bem remunerado e para uma classe econômica mais alta.  
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Os novos cidadãos responderiam as leis criadas pelos donos dos meios de produção, sistema que garante a 

soberania e dominação pelas classes mais abastardas. Propriedade privada seria a partir desse momento o 

epicentro das relações individuais e coletivas. Teóricos como Karl Marx previram a sobreposição do capital 

perante o humano, para além da supressão da categoria humana fundante (o Trabalho), as ações terrenas 

obedeceriam a religião monetária. 

Com o advento da modernização, o desenvolvimento desigual e combinado avivou os países em 

subdesenvolvimento a reconhecerem seus centros, categorizando o terreno para especulação imobiliária, que 

logo após retiraria os indivíduos mal adaptados a lógica capitalista. O Estado como regulador de políticas 

públicas foi grande parceiro do capital, juntamente com o cretinismo parlamentar e mais atualmente o 

peleguismo sindical. Artimanhas utilizadas para velar a capacidade e potência desses grupos sociais, retirados do 

centro econômico, produtivo e social, foram se proteger em locais que aos poucos marcharam a adaptar-se de 

forma desordenada em “cortiços”. 

Essa massa de ex-escravos e indígenas que formam o esqueleto periférico das cidades recorre ao 

pensamento de Jessé de Souza para entender o fenômeno, ao estipular uma “ralé estrutural” expelida às pressas 

de um modelo no qual sua produção era o centro do desenvolvimento, para uma outra esfera que não se inserem 

mais. Os trabalhos mais comuns delegados a partir disso não diferem muito do tempo de escravidão, as mulheres 

com afazeres domésticos e como última saída a prostituição; os homens por meio de “bicos” e trabalhos braçais 

sustentam suas novas famílias. 

SOUZA, Jessé (2003, pág 167): 

 

“O “habitus precário” seria o limite do “habitus primário” para baixo, ou seja, seria 

aquele tipo de personalidade e de disposições de comportamento que não atendem às 

demandas objetivas para que, seja um indivíduo, seja um grupo social, possa ser 

considerado produtivo e útil em uma sociedade de tipo moderno e competitivo, 

podendo gozar de reconhecimento social com todas as suas dramáticas 

consequências existenciais e políticas.” 

 

 

A região Nordeste ocupa uma posição de destaque no desenvolvimento econômico do país, 

principalmente com a indústria têxtil e agrônoma. Contudo, as consequências desses dados serem alçados de 

forma tão aguda recaem sobre a nova forma de escravidão, ou exploração absoluta da mais-valia. Toritama 

(cidade Pernambucana) é reconhecida como segundo principal produtora de jeans do Brasil, mas o trabalho é tão 

precário a ponto de centenas de trabalhadores receberam centavos por dias trabalhados, enquanto suas peças são 

transportadas e vendidas para luxuosas lojas que superam lucros em 200% do original. 

Sendo a sociedade do consumo e do exagero maestra em alienar as grandes massas humanas, essa 

ilogicidade tanto no campo, quanto na cidade, são produtos de um sistema que atravessa diversas crises cíclicas, 

até se deparar com uma estrutural sem um decurso positivo. À medida que a indústria se apropriou da matéria 

prima e do capital humano necessários, despertou o interesse em explorar toda terra possível, estando o sujeito 

comprometido por esse trabalho aprisionado, com senhores definhando e esfolando a carne, açoitando com 

agressividade o operário e o trabalhador do campo, que em condições hercúleas preservam sua existência. 

 

Extração da Mais-Valia: Relocação Geográfica e Social 

 
Ao retratar o campo mister se faz a observação dos principais produtos cultivados: a cana-de-açúcar e o 

café. Essas duas especiarias marcaram a vida e história do povo tupiniquim, o complexo industrial canavieiro 

abarca toda extensão territorial do país, com destaque a região Nordeste. Por não possuir alto valor comercial o 

montante de extração per capita concernente a cada trabalhador deve ser colossal, o esforço desprendido para 

execução supera as condições humanas, com isso, vários problemas de saúde são suscitados, essa matéria-prima 

é destinada essencialmente para transformação em açúcar e álcool.  

Os horários de trabalho não são fixos, não há aumento salarial pelo trabalho noturno, expostos ao trabalho 

com corte, isto é, ofício periculoso, ademais, sem alimentação e repouso apropriado a expectativa de vida é 

reduzida basicamente pela metade. As grandes lavouras que sofreram um processo de modernização reduziram o 

expoente humano, depositando ainda mais trabalho na mão de tão poucos. As temperaturas nesse país tropical 

variam entre 18°C e 40°C, além disto, contando com a poeira e a fuligem que inflam o pulmão com uma massa 

espessa semelhante a encontrada em trabalhadores das minas de carvão.  

Ao burguês que explora a mão de obra escrava, não há distinção entre idade ou gênero, todos são tratados 

como máquinas incansáveis, resistentes a peçonha dos animais e ofensas naturais. O exaurimento é físico e 
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psicológico, apesar de serem submetidos a essa forma de trabalho, esses abismos são inerentes ao sistema do 

capital, no qual aquele que possui o domínio dos meios de produção espoliam o sopro de vida dos pobres.  

JÙNIOR, Caio Prado. (1979, p. 17-18):  

 

A grande maioria que habita no campo, não dispõe de terra própria alguma, nem de 

recursos e possibilidades para ocupar e explorar terras alheias a título de arrendatário 

autônomo. Vê-se assim obrigada a buscar trabalho em serviço alheio. Ora, a 

presença de tão considerável massa de trabalhadores sem outro recurso que alienar 

sua força de trabalho, faz pender a balança da oferta e da procura de mão-de-obra 

decisivamente em favor da procura, que se encontra assim em situação de impor 

suas condições, quase sem limites, nas relações de trabalho.  

 

 

São cortadas em média de 12 a 15 toneladas de cana para o trabalhador continuar vivendo com os poucos 

centavos que recebe por dia. Esse impulso demanda em média perda de 10 litros de água corporal em forma de 

suor ou salivação, não existindo momentos para reposição de sais minerais. Os movimentos são repetitivos, ao 

ponto de se tornarem automáticos, mais uma herança da brutal industrialização mundial, em qual cada 

trabalhador se especializa em uma função delimitada.  

Após o delinear da história pelos senhores do capital, os oprimidos recorrem às medidas cruciais para 

sobrevivência e manutenção das próximas gerações, entre elas, é inserida revoltas em busca da demarcação de 

terras. Como início de uma eterna odisseia de reforma agrária no país do estandarte democrático latino, como se 

bravateiam os comandantes do cretinismo parlamentar.   

Conseguintemente, ao final da análise acerca da questão agrária no Brasil, a realidade transveste-se com 

assombro ante o trabalhador, essencialmente aqueles que devem recorrer aos trabalhos mais degradantes. 

Atribulações herdadas de nossos avoengos, afirmando o aumento da luta de classes e do abismo entre ricos e 

pobres.  Decerto os mais frágeis serão perseguidos por aqueles que deveriam ser seus iguais, personas quimeras 

que devoram a esperança e forças dos pobres homens. Ao capital tudo, aos homens pauperismo, lema este, que 

se encaixa perfeitamente com a revolução dos bichos promovida pela miséria da alma humana corrompida.  

Preconceitos de todos os modos são gerados pelo sistema econômico do capital, que busca padronizar 

todos os modelos humanos, como uma unidade acéfala e imutável, o negro foi segregado por sua cor e seu 

espaço no plano social ter sido removido tão cruelmente. Milhares foram marginalizados em troca de uma cadeia 

hierárquica de comando e meios de produção; as cadeias foram sendo infladas pelo aparato estatal, em um 

clássico embate contra os indivíduos periféricos.  

O homem ao partir para o enfrentamento desse zepelim com mãos invisíveis é sobrepujado; o meio em 

que vive é destruído, o planeta Terra passa por emergentes eclosões de uma massa cinzenta degenerativa que 

prioriza o lucro máximo, independente das consequências. Com toda concentração de renda e desigualdade 

social o pauperismo se alastra como uma doença que aflige os estômagos mais pobres impossibilitando o gozo 

de uma vida plena, ou minimamente digna. Sem estar inserido no mercado de trabalho não existem 

circunstâncias de produzir ou consumir ou meios básicos de sobrevivência. 

Como visto anteriormente, o processo de desenvolvimento Nordestino percorreu o caminho de 

basicamente toda América Latina, com a monocultura e desenvolvimento primário, com a falta de 

especialização. Foram sendo formados grandes complexos isolados em cortiços, com o Brasil caracterizando 

como um subimperialista dependente em cenário continental, extrapolando suas políticas para outros países.  

Supra analisada, a conjuntura é caracteristicamente desfavorável a classe trabalhadora, que hodiernamente ainda 

sofre com ataques diretos dos governos, como no caso de Reformas Conservadoras e Fundamentalistas. Atuando 

em uma frente dupla de superação, contra o mercado e o pleito político eleito "democraticamente" para 

representar os interesses da população, ou ao menos essa ilusão que é difundida.  

A escravidão se perpetua com uma nova roupagem, em um momento diferente e guiado pela tecnologia, o 

centro e a periferia estão delimitados, criando classificações e privilégios de um lado; de outro gerando seres que 

tendem a não atingir a cidadania (subcidadãos). Capitalismo marginalizante e segregacionista marca a história do 

Brasil, do Nordeste, das pequenas cidades e dos grandes centros, intensifica-se a miséria e a destruição, enquanto 

uma pequena parcela se beneficia. 
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RESUMO: O auditor interno atua nas empresas para tentar diminuir casos de fraudes ou erros nos relatórios 

contábeis, tal como fornecendo relatórios mais fidedignos para os gestores. Nesse sentido, o objetivo deste 

trabalho foi analisar através de pesquisas bibliográficas qual a importância da atuação do auditor interno dentro 

de organizações de grande porte. Para alcance deste objetivo foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória 

qualitativa em livros e artigos que abordavam essa temática. Os principais resultados indicam que o auditor 

interno é considerado um funcionário das empresas, haja vista que não podem ser subordinados a nenhum setor 

hierárquico ficando submisso apenas ao gestor da organização na qual faz parte e conforme visto será possível 

apresentar soluções de controle interno ao administrador e auxiliar na tomada de decisões por apresentar 

relatórios confiáveis. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Contabilidade; Controle; Gestor de Empresas. 

 

Analysis on the Importance of Internal Auditing in Large Companies 

 
ABSTRACT: The internal auditor acts in companies to try to reduce cases of fraud or errors in accounting 

reports, as well as providing more reliable reports to managers. In this sense, the objective of this work was to 

analyze through bibliographical research the importance of the performance of the internal auditor within large 

organizations. In order to reach this objective, qualitative exploratory research was carried out in books and 

articles that deal with this theme. The main results indicate that the internal auditor is considered an employee of 

the companies, since they can not be subordinated to any hierarchical sector being submissive only to the 

manager of the organization in which it is part and as it will be possible to present solutions of internal control to 

the administrator and decision making by reporting reliably.. 

 

KEYWORDS: accounting; Control; Company Manager. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os primeiros conceitos de auditoria surgiram durante a revolução industrial, no qual a economia mundial 

estava em constante crescimento e havia a necessidade de verificar e controlar as informações geradas das 

atividades econômicas que eram desenvolvidas na época.  

Tal afirmação é explicada por (ALMEIDA, 2010): 

 

“... com a expansão do mercado e o acirramento da concorrência, 

houve a necessidade de a empresa ampliar suas instalações fabris e 

administrativas, investir no desenvolvimento tecnológico e aprimorar 

os controles e procedimentos internos em geral, principalmente 

visando à redução de custos e, portanto, tornando mais competitivos 

seus produtos e serviços do mercado”. 

 

 

Como podemos observar na afirmação de ALMEIDA (2010), conforme passou a existir a necessidade de 

ampliação das empresas, iniciaram também as buscas por crédito em bancos, mas, havia algumas imposições 

feitas pelas agencias bancárias, que solicitavam algumas demonstrações contábeis com pretensão de diminuir os 

riscos pertinentes nesses possíveis créditos fornecidos e nesse processo de análise das demonstrações que foi 

importante à introdução do auditor para que as empresas possuíssem demonstrações confiáveis e adequadas para 

solicitação de créditos bancários. 

mailto:pereira.danilo1989@gmail.com
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Franco e Marra (2010, p. 39) afirmam que o fator que alavancou o desenvolvimento das atividades de 

auditoria foi à grandeza econômica e comercial da Inglaterra, Holanda e Estados Unidos no final do século 

passado e determina que a evolução da auditoria se dar pelo processo de evolução das empresas, tal como do 

aumento da complexidade e do envolvimento da economia popular nos grandes empreendimentos. 

Segundo Attie (2010, p. 29), no Brasil, a auditoria se iniciou com a relação entre as instalações de 

empresas internacionais de auditoria independente, na medida em que foram implantados investimentos 

internacionais no país, havendo assim a necessidade de ter as demonstrações contábeis auditadas. 

Para Vicente (2011), as auditorias no início eram denominadas corretivas, e possuíam como principal 

objetivo detectar fraudes e erros, assegurando aos administradores o controle exato das contas e possibilitando 

assim a garantia de fidedignidade de todas as operações e registros contábeis.  

Analisando a historicidade da auditoria e todo seu desenvolvimento desde sua existência, é de suma 

importância destacar a forma principal de atuação do auditor interno, que segundo ATTIE (1992), a auditoria 

interna possui função independente de avaliação, no qual é criada e imposta dentro da empresa com propósito de 

examinar e avaliar as atividades operacionais e de serviços dessa mesma organização. 

Conforme aborda Dias (2012): “A auditoria interna contábil nada mais é do que uma ferramenta que irá 

auxiliar os gestores nas suas tomadas de decisões, uma vez aplicada, tem-se uma maior confiabilidade nas 

informações contidas nos relatórios contábeis”. Dessa forma, é visto que os relatórios que passam por auditores 

internos possuem uma análise mais detalhada das transações financeiras que as entidades passam e que a 

possibilidade de erros se torna menores. 

 

A Auditoria e suas principais funções 

Para Franco; Marra (2001) a auditoria é uma técnica contábil que tem por finalidade verificar através de 

exames de registros e documentos, inspeções e confirmação de informações, como está a real situação 

econômica e financeira, tal como de outros setores da empresa e se estes estão de acordo com os princípios e 

normas que regem a contabilidade.  

Segundo Sá (1998, p. 25), “auditoria como um todo é uma tecnologia contábil que se aplica ao 

sistemático exame dos registros contábeis, tal como, as demonstrações e quaisquer que sejam as informações 

disponibilizadas nos relatórios contábeis”. Portanto, o auditor poderá produzir esses relatórios, caso seja um 

auditor interno, ou poderá entregar parecer contendo conclusões, críticas e orientações sobre a situação 

financeira ou patrimonial das entidades, de acordo com o diagnóstico efetuado nesses relatórios. 

Na visão de Franco e Marra (2001, p. 26), “para que seja mensurada a adequação e a confiabilidade dos 

registros e das demonstrações contábeis, a Contabilidade deve se utilizar da auditoria, que consiste no exame de 

documentos, registros e livros, obtendo informações e confirmações externas e internas devendo ser obedecida 

às normas e princípios fundamentais da contabilidade. 

Conforme visto, a auditoria possui algumas funções necessárias para que obtenha sua eficácia e em 

acordo com SÁ (2002), a função da auditoria resumidamente se trata de um exame analítico e sistemático da 

realidade das empresas e que permitem aos profissionais da área apresentar sua opinião, critica e conclusões, 

após ser feito o levantamento e análise de documentos, registros, demonstrações contábeis ou qualquer tipo de 

documento que sejam confrontados com as normas contábeis em vigência. 

Sendo assim, através dessa afirmação de SÁ (2002), é notado que a principal função da auditoria é 

oferecer um parecer confiável e que possua credibilidade para os gestores das empresas. 

Para Brandi (2007), a inclusão da auditoria atualmente em empresas de médio e grande porte vem sendo 

muito discutida entre os empresários dessas entidades pela busca frequente de conseguir eficácia e eficiência no 

poder econômico dessas no mercado competitivo. Desta forma, provavelmente os auditores terão uma grande 

expansão no mercado e conseguindo adentrar entre as profissões mais solicitadas no mundo. 

 

Tipos de Auditoria 

É importante destacar que no segmento de auditoria, existem os profissionais que atuam de forma 

independente, ou seja, sem vinculo com as empresas no qual serão auditadas, são esses, os auditores externos, 

que é possível notar o papel de atuação deste profissional pela afirmação de (FRANCO E MARRA, 2011): 

 

“O auditor externo deve possuir independência absoluta e jamais 

poderá aceitar imposições da empresa quanto ao método ou 

procedimento no qual irá adotar para a realização da auditoria e de 

forma alguma poderá exercer sua função com intervenção por parte de 

profissionais da empresa no qual está sendo auditada e jamais poderá 

modificar sua conclusão por motivos pessoais ou internos da entidade 

auditada. Sendo assim, somente ele deve julgar a extensão e a 
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profundidade que deve dar ao exame, bem como a procedência e a 

validade das provas, para tirar suas conclusões e oferecer seu parecer 

final sobre as matérias examinadas”. 

 

Nesse sentido, nota-se que a atuação do auditor é subdividida em dois tipos, a interna e externa. É 

importante destacar a distinção entre as duas, através da análise de (ARAÚJO, 2004, p. 20). 

 

Auditoria Externa: é a auditoria realizada por profissionais 

qualificados, que não são empregados da Entidade auditada, com o 

objetivo principal de emitir uma opinião independente, com base em 

normas técnicas, se as demonstrações contábeis estão ou não de 

adequadas. Esse tipo de auditoria também é conhecida por auditoria 

independente, uma vez que, os especialistas nessa área não possuem 

vinculo algum com a organização examinada. 

 

 

Em relação à auditoria interna (CREPALDI, 2009, p.41) afirma que: 

 

A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente dentro 

da entidade, ela se destina para a revisão de operações, como os de 

serviços que são prestados a administração. Esse tipo de auditoria 

constitui um controle gerencial que funciona por meio de análise e 

avaliação de eficiência e controle das transações que acontecem 

diariamente nas organizações. 

 

 

Conforme visto, os dois tipos de auditorias são distintos, enquanto o profissional independente executa 

avaliações em empresas no qual não faz parte do quadro de profissionais dessa empresa, o auditor interno exerce 

sua função dentro da entidade no qual faz parte da equipe de profissionais. Sendo assim, de acordo com 

(PADOVEZE, 2010), a auditoria interna basicamente deve possuir a menor estrutura possível, uma vez que, sua 

essência é refazer as atividades e procedimentos diários da empresa de forma que busque máxima eficácia e 

eficiência nos relatórios contábeis e financeiros. 

 

Auditoria Interna atuando no controle interno 

 Padoveze (2010) afirma que o papel da auditoria interna nas grandes empresas está ligado essencialmente 

ao controle interno, ou seja, cabe ao auditor, por meio de conceitos, sistemas e procedimentos, avaliar 

frequentemente e permanentemente a aderência das pessoas, setores, departamentos e atividades, de forma que 

avalie se essas estão sendo cumpridas e regulamentadas conforme as normas contábeis, ou até mesmo se estão 

sendo executadas conforme as normas e as instruções que a gestão da organização exige em seu sistema de 

controle interno. 

 Sendo assim, Pereira (2009) destaca que os controles internos podem ser todas as políticas adotadas pelas 

empresas com intuito de suavizar os riscos e melhorar os processos administrativos. Portanto, deve ser 

assegurado que as diversas fases que levam os gestores a tomar decisões, estejam reforçadas de informações 

fidedignas, com alto nível de confiabilidade. 

 Na concepção de Attie (2009), para que um sistema de controle interno seja bem desenvolvido é 

necessário que haja a inclusão do controle orçamentário, dos custos padrão, de relatórios operacionais 

periódicos, análises estatísticas, programas de treinamento do pessoal, estudos de tempos e movimentos, controle 

de qualidade e por fim, a necessidade de que seja realizada a auditoria interna nas atividades de controle das 

entidades. 

 Nesse contexto de controle organizacional, é visto conforme (CARNEIRO, 2013, p.24), que o auditor 

interno oferece um suporte poderosíssimo para a gestão das empresas, possibilitando respostas com 

responsabilidade e com um nível de detalhamento alto em sua supervisão, salvaguardando os ativos, oferecendo 

confiabilidade nos registros financeiros e propondo eficiência nas operações, numa lógica de sistema sadio. 

 Conforme Dias (2012, p. 34) “São vários os fatores que favorecem a implementação da auditoria interna 

dentro das entidades, dentre esses fatores, destacam-se a diminuição ou extinção de erros nos relatórios, de forma 

que, os gestores das organizações não se preocupem mais com a veracidade das informações contábeis que são 

fornecidas pelos setores administrativos das empresas”.  
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 Todavia, é necessário destacar que não adianta as empresas somente implantar um excelente sistema de 

controle interno, é necessário que exista alguém responsável para verificar periodicamente se os funcionários 

estão cumprindo o que foi determinado pelo sistema, tal como, a necessidade de melhorar, evoluir, adaptar o 

sistema de controle e as normas da entidade as novas circunstâncias que são exigidas pelo mercado comercial. 

(ALMEIDA, 2009, p. 70). 

Nesse sentido, lado a lado com as empresas que estão com suas atividades econômicas cada vez mais 

aceleradas, necessitando de informações precisas e fidedignas, foi visto que os gestores enfrentam dificuldades 

em controlar todos os departamentos presentes em uma empresa, como também a importância da atuação da 

auditoria interna para que atue no controle e disponha de relatórios confiáveis para a tomada de decisões dos 

gestores. 

Tendo em vista que o auditor interno atua nas empresas para tentar diminuir casos de fraudes ou erros nos 

relatórios contábeis, tal como fornecendo relatórios mais fidedignos para os gestores, essa pesquisa buscou 

mostrar a importância da auditoria interna nas grandes empresas, através de pesquisas bibliográficas sobre a 

origem da auditoria, sua função, seus objetivos e o papel de atuação do auditor interno. 

Diante dessas afirmações, chega-se ao problema que norteia esta pesquisa: Quais são as principais 

atribuições que possibilitam o entendimento sobre a importância do auditor interno nas grandes organizações? 

Assim, metodologicamente, os objetivos principais desta pesquisa consistiram em saber: 

• Analisar na literatura informações conceituais sobre a atuação do auditor interno e suas principais 

atribuições nas grandes empresas; 

• Identificar a posição e objetivo do auditor interno dentro das grandes organizações; 

• Analisar a importância da atuação do profissional de auditoria interna dentro das grandes empresas.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória, com uma análise qualitativa, onde se utilizou 

levantamento de dados através de pesquisas literárias em livros e artigos que tratavam sobre a atuação do 

profissional que executa auditoria interna em empresas de grande porte. 

Segundo Gil (2002, p. 41) “a pesquisa exploratória possui objetivo de proporcionar ao pesquisador uma 

maior familiaridade com o problema da pesquisa e visa torna-lo mais explicativo”. Sendo assim, o presente 

trabalho possui proposta de aprimorar ideias, tal como conhecimento sobre a profissão e a importância do auditor 

interno dentro de entidades principalmente de grande porte. 

A coleta de dados e tabulação das informações se deu através de pesquisas literárias. Logo após, foram 

elaboradas tabelas abordando a importância do auditor em empresas de grande porte, tal como compondo 

informações no quais são relevantes para solução do problema pertinente neste estudo. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Nesta seção são apresentadas as principais análises referentes à atuação dos auditores internos em grandes 

empresas, bem como, suas principais atribuições e divisão hierárquica que pode variar entre cada entidade, 

conforme seu modelo operacional e por fim algumas análises que demonstram a importância que esse 

profissional exerce dentro das organizações. 

 

Principais atribuições da auditoria interna 

De acordo com pesquisas efetuadas na NBR ISO-9001:2000, as atribuições da auditoria interna se 

distribuem basicamente em oito processos, que em geral devem seguir a seguinte ordem: 

 
Tabela 1 – Etapas e principais atribuições da Auditoria interna nas empresas 

Etapas Funções 

1º ETAPA - Planejamento 

operacional 

É o início do trabalho de auditoria. Há o inicio do planejamento, 

organização e definição das estratégias e objetivos que serão 

utilizados na execução das atividades. 

2º ETAPA - Seleção e 

entrevistas dos principais 

operadores dos controles 

É realizada entrevistas com os principais operadores que atuam no 

controle interno das entidades. Nessa etapa, é apresentado o fluxo 

de atividades, processos e seu desenvolvimento, de forma que seja 
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internos do ciclo possível coletar informações essenciais para realização da 

auditoria. 

3º ETAPA - Elaboração dos 

fluxos operacionais dos 

processos 

Etapa no qual o auditor tem uma visão integrada do sistema 

operacional da empresa auditada e começa a elaborar os fluxos 

operacionais dos processos, propondo possíveis testes necessários 

para identificar as possíveis falhas existentes. 

4º ETAPA - Identificação dos 

pontos críticos de controle do 

fluxo 

Etapa necessária para identificar os possíveis pontos críticos e 

falhas que estejam causando impactos negativos nas atividades do 

processo. 

5º ETAPA - Construção da 

Matriz de Análise de riscos e 

impactos 

Nessa etapa, inicia-se a construção da matriz de análise de riscos e 

possíveis impactos. Através dessa ferramenta é possível auxiliar e 

priorizar as ações a serem executadas. 

6º ETAPA – Elaboração do 

Programa de trabalho para 

coleta de evidências 

Aqui serão expostas as evidências coletadas na entidade e sugerido 

a redefinição de algumas formas de trabalho que estejam cabíveis a 

alterações, propondo assim uma adequação de melhoria. 

7º ETAPA – Elaboração do 

relatório de auditoria 

operacional de controles 

internos 

Nessa etapa são expostos os resultados mensurados no decorrer do 

processo e serão expostas as recomendações e possíveis medidas 

para adequação dos setores. Sendo assim, esse relatório constará 

todas as recomendações para os setores que apresentem falhas. 

 

 

8º ETAPA – Elaboração do 

Plano de Ação para 

implantação das 

recomendações 

Nessa ultima etapa do processo de auditoria interno é necessário 

apresentar os resultados aos controles internos. Todavia, é 

pertinente propor um plano de Ação para implantar as 

recomendações propostas, ou seja, implantar um mecanismo de 

controle para sanar as falhas encontradas no sistema operacional 

desta entidade, de forma proporcione uma garantia para essa 

empresa de que exerça suas atividades com mais eficácia e 

eficiência e seja possível obter resultados positivos. 

Fonte: NBR ISO-9001:2000 

 
Posição hierárquica nas organizações 

Conforme aborda Almeida (2009), os auditores internos são considerados empregados das organizações, 

todavia, dentro da ótica organizacional eles não devem ser subordinados aqueles no qual seu objetivo é 

examinar. Sendo assim, é notável que o objetivo do auditor interno seja examinar os trabalhos dos vários setores 

administrativos das empresas o que torna inviável a subordinação dos profissionais de auditoria referente a 

outros setores administrativos. 

 Portanto, a auditoria interna faz parte da administração das empresas, porém possui característica 

diferenciada no modelo hierárquico das organizações, uma vez que, possui funções independentes que buscam 

contribuir com os gestores na identificação de problemas, propondo-lhes soluções por meio de controle e 

assessoria. 

Sendo assim esse modelo de hierarquia é visto da seguinte forma: 
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Tabela 2 – Modelo da Posição Hierárquica da Auditoria Interna nas organizações 

 
Fonte: Prof. Ahmed Sameer El Khatib. 

 
Em seguida serão expostos os principais objetivos no qual o auditor interno exerce dentro das 

organizações de grande porte, conforme aborda ALMEIDA (2009, p.30). 

 
Tabela3 – Principais objetivos do auditor interno 

 

 
Fonte: Almeida (2009, p.30) 
 

Importância do Auditor interno nas organizações 

O auditor interno conforme (ATTIE, 1992, p.26) tem que convencer a administração através de relatórios 

fidedignos de que pode auxilia-los na melhoria dos negócios das empresas, identificando os erros nos setores e 

apresentando as soluções cabíveis.  
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Todavia, mediante análise em afirmações de ALMEIDA (2009, P. 70) e DIAS (2012, P.70), foi elaborada 

uma tabela constando as principais importâncias que se destacam na atuação do profissional de auditoria interna 

em entidades. 

 

Tabela 04 – Importância do auditor interno nas empresas 

 
Fonte: ALMEIDA (2009, P.70) e DIAS (2012, P. 70) 

 

CONCLUSÃO 

 
A partir dos resultados acima, podemos verificar que a auditoria interna atua no controle dos setores 

administrativos presentes nas entidades, uma vez que, busca identificar os problemas, erros ou fraldes presentes 

em cada setor interno e de forma estruturada em etapas no processo de controle, apresenta medidas de solução 

para os administradores decidirem se utilizam ou não as medidas propostas. É pertinente destacar que, por se 

tratar de profissionais que atuam na correção de erros, estão acima de outros setores internos presentes nas 

grandes empresas. 

Conforme visto nos principais resultados, é relevante a importância do auditor interno em grandes 

empresas através de seus principais objetivos que se resumem em encontrar erros nos setores administrativos ou 

nas atividades operacionais internas e até mesmo nos relatórios contábeis. Logo após, é feito a correção e 

apresentado soluções de controle interno ao administrador. Sendo assim, nota-se a grande importância que a 

auditoria exerce no apoio a tomada de decisões, tal como no alcance de resultados das empresas de grande porte.  

Este estudo limita-se exclusivamente a pesquisas sobre profissionais de auditoria interna, que atuam em 

empresas de grande porte, motivo este, que não permite a generalização dos resultados alcançados aos demais 

profissionais contábeis ou que atuam no setor de auditoria independente, uma vez que, estes profissionais 

possuem objetivo distinto do que está em questão no presente trabalho. 

Para novas pesquisas, sugerem-se estudos mais aprofundados, relacionando a importância da atuação do 

auditor interno dentro das empresas, frente à atuação dos auditores independentes. 
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RESUMO: Ao passar do tempo, o espaço urbano tende a se expandir a uma velocidade considerável, em 

contrapartida o desenvolvimento social é um elemento que avança de maneira lenta e desproporcional. O 

objetivo deste artigo é estudar a expansão urbana e a vulnerabilidade social, que estão ligadas diretamente a 

fatores socioeconômicos.  A metodologia tem um caráter qualiquantitavo, baseado em aplicações de 

questionários e observações em campo, sendo ainda necessárias entrevistas informais com moradores de áreas 

com menor investimento socioeconômico. Os resultados obtidos revelam que expansão urbana, desacompanhada 

de incentivos para o desenvolvimento social, somada a não diversificação econômica, provoca uma situação de 

vulnerabilidade a grupos sociais em diversos pontos da cidade, onde a pobreza urbana se apresenta de forma 

perversa, criando um processo de luta, resistência e sobrevivência no espaço urbano. Assim, existe uma 

necessidade de intervenção por parte dos poderes públicos, para amenizar os problemas causados por esse 

fenômeno urbano.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço urbano; cidade; território. 

 

Urban expansion and social vulnerability in União dos Palmares / AL 
 

ABSTRACT: Over time, urban space tends to expand at a considerable, speed, while social, development is 

a slow and disproportionate element. The objective of this article is to study urban expansion and social 

vulnerability that are directly related to socioeconomic factors. The methodology has a qualiquantitavo, character 

based on applications of questionnaires and observations in the field, and informal interviews with residents of 

areas with lower socioeconomic investment are still necessary. The results show that urban expansion, 

unaccompanied by incentives for social, development added to economic, diversification leads to a situation of 

vulnerability to social groups in different parts of the city, where urban poverty presents itself in a perverse, way, 

creating a process of struggle, resistance and survival in urban space. Like this, there is a need for intervention 

by the public authorities, to soften the problems caused by this urban phenomenon. 

 

KEYWORDS: Urban space; City; territory. 

 

INTRODUÇÃO 

O espaço geográfico tente obedecer a uma lógica verticalizada, que impõe transformações e molda as 

relações dos objetos e ações da sociedade sendo este “[...] um conjunto de objetos e de relações que se realizam 

sobre estes objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais eles servem de intermediários” 

(SANTOS, 1988, p. 71). O espaço urbano por meio das tendências do sistema econômico provoca uma serie de 

mudanças na cidade ocasionado sua expansão a ritmos acelerados em contrapartida o desenvolvimento social 

ocorre de forma cada vez mais lenta e ineficaz para sanar os males sociais provocados por esse processo desigual 

do sistema urbano. A cidade é o lugar da concentração da pobreza, pois o capital não se distribui de forma 

homogenia nos locais.  
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A grande cidade capitalista é o lugar privilegiado de ocorrência de uma série de 

processos sociais, entre os quais a acumulação de capital e a reprodução social têm 

importância básica. Estes processos criam funções e formas espaciais, ou seja, criam 

atividades e suas materializações, cuja distribuição espacial constitui a própria 

organização urbana. (CORRÊA, 1995, p. 37). 

 

 

Entendeu-se que, existe uma importância fundamental para analisar o espaço urbano, com o intuito de 

buscar soluções para amenizar os problemas causados por uma expansão urbana acelerada e desigual, sem o 

devido planejamento socioeconômico na cidade. A não diversificação econômica, e a má distribuição de renda 

agravam as situações de vulnerabilidade social. Deste modo, é preciso repensar as políticas públicas para intervir 

na organização do espaço urbano, visando possíveis soluções para frear a desigualdade social. Dessa forma, o 

objetivo desse trabalho é estudar a expansão urbana e a vulnerabilidade social, que estão ligadas diretamente a 

fatores socioeconômicos 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A pesquisa tem caráter qualiquantitava, sendo explicativa e exploratória, inicialmente utilizando a 

estatística descritiva. A coleta de dados foi por meio de fotos, com observação de campo, sendo necessária a 

aplicação de questionários e entrevistas informais para melhor detalhamento do objeto investigado. Realizaram-

se, fichamentos das bases teóricas que fundamentaram o trabalho, voltado para o estudo do espaço urbano.  

Nessa perspectiva, “a Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para 

construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da 

sociedade” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 14). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Localização e descrição de União dos Palmares 

Mapa 1: Localização do Município de União dos Palmares 

 

Fonte: Capistrano e Lopes, 2015. 
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União dos Palmares, pertence a região serrana dos Quilombos, de acordo com o Instituto brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2010). A cidade localiza-se a 82 km da capital alagoana, o município faz parte da 

zona da Mata do Estado com aproximadamente 62.358 habitantes. A cidade é banhada pela bacia hidrográfica 

do rio Mundaú, um importante rio da região. Suas fronteiras limitam-se ao norte com os municípios de São José 

da Laje e Ibateguara, a sul com Branquinha, a leste com Joaquim Gomes e a oeste com Santana do Mundaú. O 

município se destaca dentro da escala estadual como o mais desenvolvido da mata alagoana sendo uma cidade 

polo onde sua economia é voltada para o turismo, agricultura familiar e atividades comerciais (Mapa 1). 

 

A expansão urbana e a vulnerabilidade social 

A expansão urbana, sem o devido planejamento gera novas demandas com potenciais para agravar os 

males contidos no espaço urbano. Na perspectiva de 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.” O uso desigual do território potencializa as variações na 

organização urbana que como consequência possibilita a vulnerabilidade social por meio de uma diversidade de 

fatores. Essa expansão tende serem provocados pela desestabilidade urbana em sua formação, criando um 

crescimento urbano os elementos necessários para os avanços socioeconômicos.  

Vulnerabilidade social como o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos 

recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à 

estrutura de oportunidades sociais econômicas culturais que provêm do Estado, do mercado e 
da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o desempenho e 

mobilidade social dos atores (VIGNOLI e FILGUEIRA, 2001 apud AMBRAMOVAY, 2002, 

p.13.). 

 

 A vulnerabilidade social é fruto de uma construção histórica, que como herança deixou marcas na 

população de União dos Palmares. A incerteza originada da não absorção da mão-de-obra excedente cria um 

sistema de especulação da remuneração dos trabalhadores ativos no setor do comercio. Essa realidade possibilita 

uma escassez de insumos e recursos para o acesso a melhores condições de vida, para aqueles que estão 

enfrentando dificuldades sem perspectiva de emprego estável na região onde reside. 

O conceito de vulnerabilidade ao tratar da insegurança, incerteza e exposição a riscos 
provocados por eventos socioeconômicos ou ao não-acesso a insumos estratégicos apresenta 

uma visão integral sobre as condições de vida dos pobres, ao mesmo tempo em que considera 

a disponibilidade de recursos e estratégias para que estes indivíduos enfrentem as dificuldades 

que lhes afetam (VIGNOLI e FILGUEIRA, 2001, apud AMBRAMOVAY, 2002, p. 34 -35). 

 

O território tende a se tornar vulnerável em relação a outro, quando surgi elementos concentradores que 

inicialmente provoca uma situação de centralização de materializações essenciais para o desenvolvimento 

econômico e social, gerando uma força sistemática que reproduz a pobreza urbana e das desigualdades, que 

geram situações desfavoráveis para o desenvolvimento social. Nesse sentido, “a noção de território vulnerável, 

ganha um sentido mais concreto, na medida em que falamos de lugares concentradores de condições sociais 

sistematicamente reprodutoras das desigualdades e da pobreza, pois neles prevalecerem condições desfavoráveis 

ao acesso e uso de recursos”(RELATÓRIO OBSERVATÓRIO, 2005, p. 58). 

O Desemprego provocado pela não diversificação econômica somado a distribuição de renda desigual, 

gráfico 1, torna-se fator limitante em muitos casos, geram barreiras para o desenvolvimento socioeconômico da 

cidade. O poder de compra tem a capacidade de influenciar nas dinâmicas sociais onde a maior parcela da 

população tem esse elemento reduzido. Portando, observam-se a necessidade de melhor planejamento social e 

uma diversificação dos setores econômicos, sendo essencial o suporte para criação de mecanismos que 

possibilite a redução dos problemas socioeconômicos. 
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Gráfico 1: União dos Palmares: rendimento mensal familiar por número de domicílios particulares 

 
 

Fonte: Adaptado  SIDRA do IBGE, censo 2010. 

 

As mudanças no espaço urbano de União dos Palmares 

O espaço geográfico é formado por um conjunto de ações de objetos que ao longo do tempo vão se 

incorporando novos arranjos, que molda o funcionamento do território.  Não podemos comparar o espaço urbano 

de hoje com o do final do século XVII da revolução industrial, pois o espaço é resultado de um sistema 

complexo de um sistema de estrutura que se submete a uma evolução e evolução da estrutura (SANTOS 1985. P 

15). Nessa perspectiva, “O espaço habitado se tornou um meio geográfico completamente diverso do que fora na 

aurora dos tempos históricos. Não pode se comparado, qualitativa ou estruturalmente, ao espaço do homem 

anterior à Revolução Industrial” (SANTOS, 1988, p.3). 

O espaço urbano de União dos Palmares é marcado por diversas transformações, que afetam diretamente 

e indiretamente nas relações sociais, o que interfere no seu funcionamento, pois o espaço é como um organismo 

onde cada agente tem seu papel o Estado, as empresas e os homens determinam forças que dão valores nos 

lugares constituindo forma, estrutura, processo e função (SANTOS 2004 p.55).   

Segundo Lobato Corrêa o espaço urbano é um conjunto de diferentes usos da terra que definem áreas tais 

como o centro da cidade, locais de concentração e atividades comerciais, atividades de serviços, áreas de 

moradias, áreas industriais que se diferenciam segundo seu uso e sua forma o conteúdo social. Existem também 

as áreas de lazer e outras reservadas para futuras expansão. Desta forma esses conjuntos de áreas e de uso da 

terra forma uma organização espacial o que se denomina cidade ou espaço urbano (CORRÊA, 1995, p.2).  

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 reunir recursos e forças, 

levando a fenômenos aglomerativos, enquanto em outras partes é o contrário do que 

se verifica” (SANTOS; SILVEIRA, 2012, p. 303). 

 

Observou-se que, o município de União dos Palmares ao longo dos anos sofreu modificações em seu 

espaço urbano através de eventos naturais e causados pelo homem, percebe-se que, hoje, a cidade expandiu pós-

enchente de 18 de 06 de 2010. Novos espaços foram criados cerca de 2 bairros e ampliação de um distrito da 

cidade. Desse modo o próprio espaço urbano foi chamado a se adaptar e criar novas possibilidades de 

organização.  

Os fatores que geram a vulnerabilidade social na cidade  

Com o avançar do período entre 2011 e 2012 (tabela 1), nota-se uma relevante redução das pessoas com 

ocupações formais, essa realidade cria um aumento gradativo do exército reserva de mão-de-obra, quando o setor 

formal tende a ter naturalmente sua capacidade de absorver essa demanda de trabalhadores reduzida. Nessa 
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perspectiva, surgi à busca por alternativas de sustento no setor informal, que em muitos casos, os ganhos se 

apresentam reduzidos e instáveis criando uma situação de pobreza urbana e vulnerabilidade social. 

Tabela 1: União dos Palmares: pessoas com ocupações formais 

Atividades econômicas  2011 2012 

Agropecuária  462 438 

Comércio  1343 1323 

Construção civil   1353 450 

Indústria  3696 2402 

Serviços  2604 1968 

Total  9458 6581 

Fonte: Adaptado com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 2012. 

As políticas de transferência de renda têm um papel fundamental para amenizar os impactos da 

desigualdade socioeconômica. Porém, existe muito no que avançar para uma intervenção mais eficaz e funcional, 

evitando a dependência e, criando mecanismos para a saída da pobreza extrema, sendo necessária a inclusão de 

formações profissionais e alocação em possíveis vagas de emprego.  

O uso do território pode ser definido pela implantação de infraestruturas, para as quais 
estamos igualmente utilizando a denominação de sistema de engenharia, mas também pelo 

dinamismo da economia e da sociedade. São os movimentos da população, a distribuição da 

agricultura, da indústria e dos serviços, o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, 

fiscal e financeira, que, juntamente com o alcance e a extensão da cidadania, configuram as 

funções do novo espaço geográfico (SANTOS; SILVEIRA, 2012, p. 21). 

 

O Índice de desenvolvimento urbano para longevidade – IDL apresentado na tabela 2 considera o bem-

estar, habitação, cultura, saúde, educação e trabalho.  Os dados apresentam que União dos Palmares possui uma 

nota relativamente baixa com um total de 12.3 ficando no rank 327 do índice agregado.  

Tabela 2: Índice de desenvolvimento urbano para longevidade – IDL 

 Índice Agregado Índice 60-75 anos Índice 75+anos 

Município Nota            Rank Nota             Rank Nota            Rank        

União dos Palmares 12.3                327 11.91               333 11.89              330 

Fonte: Adaptado Instituto de longevidade Mongeral, AEGON / FGV, 2017. 

 Observa-se que, essa nota é considerada relativamente baixa pois coloca a cidade em uma classificação 

muito abaixo ficando em trecentésimo vigésimo sétimo no rank. O motivo é a falta de elementos essenciais para 

combater as desigualdades sociais e atingir níveis aceitáveis para proporcionar uma melhor qualidade vida a 

população. 

. Em relação ao IDH representado no gráfico 2, União dos Palmares apresenta um baixo índice o ideal é 

quanto mais próximo de 1.0 melhor se apresentará o desenvolvimento do local como pode ser observando ainda 
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existe uma importante necessidade de avanço. Essa problemática está relacionada aos baixos investimentos na 

educação, saúde e segurança. 

Gráfico 2: União dos Palmares: índice de desenvolvimento humano, 2010 

 

Fonte: IBGE, 2010.  

 A exploração do trabalho com salários abaixo do mínimo é uma prática muito comum em União dos 

Palmares. Esse fator tem forte influência na redução da renda familiar, intensificando e reproduzindo problemas 

sociais, quando a principal barreira para os acessos aos bens e serviços é a renda. De acordo com Santos (2008, 

p. 21) “[...] O nível de renda também é função de localização do indivíduo, o qual determina, por sua vez, a 

situação de cada um como produtor e como consumidor”. 

CONCLUSÃO 

Considerando que o espaço urbano é produto do espaço geográfico sinônimo de território usado, suas 

configurações tende serem desiguais formadas historicamente, por um processo hierarquizado, voltado a atender 

as necessidades do sistema econômico. Essas variações geradas pelas tendências do atual sistema possibilitou a 

reprodução da pobreza urbana, as políticas de transferência de renda têm um relevante potencial de intervenção, 

em contrapartida as ofertas de empregos cada vez mais escassas e a renda baixa tem a capacidade de intensificar 

os problemas socioeconômicos. 

Desse modo, o município de União dos Palmares passou por diversas modelagens, na sua mancha urbana. 

A cidade localizada na região da mata alagoana se tornou um dos municípios polos da região, por ter capacidade 

de concentração e atrair bens de serviços, ganhando destaque nas demais cidades circunvizinhas. Mas, com as 

mudanças ocorridas no espaço urbano (eventos naturais e a ações antrópicas), esses elementos urbanos essenciais 

(moradia, emprego, segurança, saúde, educação e lazer), gerou uma massa da população vivendo na 

vulnerabilidade social.   

Portanto, esperamos ter contribuído sobre os conceitos de vulnerabilidade. Mas, é claro que é 

fundamental a ampliação desse debate para futuras intervenções no espaço urbano para frear a intensificação da 

pobreza e a vulnerabilidade social associada aos problemas socioeconômicos. Existe então uma necessidade de 
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repensar as políticas públicas com o intuído de sanar as brechas que intensificam a pobreza e geram barreiras 

para o desenvolvimento socioeconômico. 
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RESUMO: Através de pesquisas na literatura foi possível identificar a real importância de se utilizar os 

procedimentos de logística que impactam diretamente na gestão organizacional das micro e pequenas empresas. 

Nesse sentido, foi traçado o principal objetivo deste trabalho que consistiu em saber como as micro e pequenas 

empresas do município de Santana do Ipanema-Al utilizam-se dos processos de logística para obter vantagem 

competitiva sobre seus concorrentes. Para alcance deste objetivo foi realizada uma pesquisa de caráter 

exploratória através da aplicação de questionários em 30 micro e pequenas empresas localizadas no município. 

Os principais resultados evidenciam que a maioria dos gestores das empresas afirma utilizar informações 

adquiridas na área da logística para criar estratégias, tal como também utilizam como principal estratégia o 

controle de giro de seus estoques e ainda que, em relação as suas atividades diárias, se baseiam na logística 

estratégica e de controle de forma que, possibilite o alcance de resultados positivos e de vantagem competitiva 

mediante seus concorrentes. 

PALAVRAS CHAVE: Procedimentos de logística, Gestor de empresas, Estratégias. 

Use of Logistics by Micro and Small Companies in the Municipality of 

Santana do Ipanema - AL as a Competitive Advantage Tool 

ABSTRACT: It Through literature research, it was possible to identify the real importance of using logistics 

procedures that directly impact the organizational management of micro and small enterprises. In this sense, the 

main objective of this work was the one that consisted in knowing how the micro and small companies of the 

municipality of Santana do Ipanema-Al use the processes of logistics to gain competitive advantage over their 

competitors. In order to reach this objective, an exploratory research was carried out through the application of 

questionnaires in 30 micro and small enterprises located in the municipality. The main results show that most of 

the managers of the companies claim to use information acquired in the area of logistics to create strategies, as 

well as the main strategy to control the turnover of their inventories and, in relation to their daily activities, are 

based in strategic and control logistics so as to enable the achievement of positive results and competitive 

advantage through its competitors. 

 

KEYWORD: Logistics procedures, Manager of companies, Strategies. 

INTRODUÇÃO 

Segundo SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no Brasil, existe em 

média quatro milhões e meio de micro e pequenas empresas, o que representa algo em torno de 98% das 

empresas existentes no mercado nacional. Diante desses dados, é possível notar a importância destas empresas 

na economia do país. 

Ainda conforme o SEBRAE (2013), As políticas públicas em favor dos pequenos empresários, com 

destaque para a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e para a ampliação dos limites de faturamento, 

acarretaram forte crescimento dos pequenos empresários no Brasil nos últimos anos. 

mailto:lucasbrandao0503@hotmail.com
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Nesse sentido, De acordo com MORAES et al (2007), é nítida a alta relevância que as Micro e Pequenas 

empresas possuem para a economia do Brasil, como visto na edição de 2010 da pesquisa do GEM, o Brasil 

obteve seu melhor resultado nos 11 anos em que participou da pesquisa, revelando que 17,5% da população 

adulta entre 18 e 64 anos de idade desenvolveram iniciativas dedicadas ao empreendimento na forma de micro e 

de pequenas empresas. 

Para Figueiredo et al (2008), A crescente aceitação por parte dos empresários no que diz respeita a 

importância da logística e do gerenciamento de seus processos tem ocasionado a condução de diversas pesquisas 

que buscam entender os fatores que estão associados à qualidade das práticas logísticas. A questão principal 

passa a ser a identificação de elementos que estariam presentes nas Micro e Pequenas empresas que, após 

adotarem formalmente alguns conceitos de logística, institucionalizando-os em seu modelo de gestão, passaram a 

apresentar desempenhos superiores aos de seus concorrentes.  

Conforme Martins (2001, p.252), a logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo 

o fluxo de mercadorias e informações, desde a fonte fornecedora até o consumidor. Nesse sentido, no sistema de 

logística integrada é visto a existência de alguns pontos principais, denominados como: o cliente, a área 

comercial, a fábrica, a administração, o mercado, o fornecedor, a transportadora e o cliente. Portanto, nota-se que 

tudo começa e termina no cliente, o que torna necessário a existência de um sistema com um grande número de 

transações entre os setores. 

Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals(CSCMP) (2011), a gestão da logística 

envolve algumas atividades de gerenciamento de transporte de entrada e de saída, gerenciamento de frota, 

armazenagem, manuseio de materiais, atendimento de pedidos, design de rede logística, e gerenciamento de 

estoque. Em graus variados, a função logística também inclui suprimento e aquisição, PCP, embalagem, 

montagem e atendimento ao cliente. Ela está envolvida em todos os níveis: estratégico, operacional e tático de 

planejamento, e execução. A gestão logística tem papel integrador, que coordena e que aperfeiçoa todas as 

atividades, bem como promove a integração com outras funções, incluindo Marketing, produção, vendas, 

finanças e tecnologia da informação. 

Para Christopher (1999, p.2), “as bases do sucesso no mercado são muitas, mas um modelo simples é 

baseado na trilogia: companhia, seus clientes e seus concorrentes”. Para isso, deve existir uma relação entre os 

três componentes. Os clientes buscam benefícios através de preços aceitáveis, existindo uma relação de valor 

com as companhias e os concorrentes. Já as companhias relacionam-se com os seus concorrentes através de 

diferenciais de custos. Com isso, as companhias conseguem ser bem sucedidas no mercado competitivo porque 

adotam uma vantagem em produtividade ou uma vantagem em valor. 

Nesse contexto é visto que para as empresas obterem vantagem competitiva através da logística é 

necessário observar a cadeia de valor da empresa, sendo assim, Segundo Potter (1985), “a cadeia de valor 

desdobra a firma em suas atividades estrategicamente relevantes, para compreender o comportamento dos custos 

e as fontes de diferenciação existentes ou potenciais”. 

A justificativa dessa pesquisa consiste pela importância vista nos procedimentos de logísticas que as 

empresas utilizam como forma de contribuição e que impacta diretamente nos modelos de gestão adotados pelas 

empresas no cenário atual, tal como pela sua viabilidade no suporte administrativo em todas as atividades 

operacionais que contribuem diretamente na obtenção de vantagens competitivas no cenário comercial presente 

nos dias atuais. 

Diante desse estudo, surge o problema que norteia esta pesquisa: Como as micro e pequenas empresas do 

município de Santana do Ipanema-Al utilizam-se dos processos de logística para obter vantagem competitiva 

sobre seus concorrentes? 

Assim, metodologicamente, os objetivos principais desta pesquisa consistiram em saber: 

• Identificar se os gestores utilizam estratégias com base na logística; 

• Constatar os resultados obtidos através dos processos de logística adotados pela empresa; 

• Analisar se as empresas conseguem obter vantagens competitivas vide utilização da logística; 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para confecção deste trabalho, foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória através da aplicação de 

questionários aos gestores das Micro e Pequenas empresas de Santana do Ipanema –AL. A Cidade se configura 

como sendo referencia comercial no sertão alagoano, segundo o SEBRAE, por possuir uma parte do 

desenvolvimento de sua economia em torno do comércio. O questionário foi composto por perguntas de múltipla 

escolha, com aplicação da pesquisa em 30 microempresas do segmento varejista, situadas no município, 

utilizando-se do critério de acessibilidade. 

A pesquisa apresenta uma abordagem quali-quantitativa por se tratar de informações obtidas de um grupo 

de empresários locais sobre a utilização da logística como ferramenta de vantagem competitiva. A tabulação dos 

dados foi elaborada 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. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De inicio, buscou-se verificar se os gestores dessas empresas conheciam a logística. De acordo com os 

resultados demonstrados no gráfico a seguir, a maioria dos respondentes afirma conhecer a logística. Resultado 

este, que está representado pelo percentual de 87% dos entrevistados. Uma pequena minoria de respondentes 

afirma não conhecer o termo, resultado que está demonstrado pelo percentual de 13%. Conforme a obtenção 

dessas respostas para que fosse possível a continuação da aplicação do questionário foi necessária uma breve 

explicação por parte dos pesquisadores sobre a logística. 

Gráfico 01 – O conhecimento sobre logística 

 
Fonte: Dos Autores 

 

No gráfico a seguir constam os resultados sobre a forma que as empresas criam estratégias com 

base nos processos de logística para execução de suas atividades operacionais. Conforme os dados 

levantados, 53% dos respondentes afirmam fazer uso da logística para criação de estratégias, enquanto, 

30% dos entrevistados afirmam utilizar a logística com menor frequência na criação de suas estratégias. 

Uma pequena minoria, correspondente a 17% afirmou raramente utilizar a logística no desenvolvimento 

de estratégias. 
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Gráfico 02 – Criação de estratégias com base na logística 

 
Fonte: Dos Autores 

 

 

A seguir estão informações que demonstram quais os tipos de estratégias que são utilizadas por 

esses gestores. É importante destacar que, em cada empresa entrevistada, os gestores poderiam escolher 

mais de uma das opções que foram propostas, ocasionando assim, uma maior variação quantitativa nas 

respostas obtidas.  

A maioria dos gestores, ou seja, (24) utilizam controles de giro de estoque para auxiliar na 

rotatividade de mercadorias contidas na empresa. Houve um equilíbrio na utilização de algumas 

estratégias, tais como: inovação de produtos, eficiência nas entregas de produtos e controle de qualidade 

dos produtos, resultados que estão demonstrados pelos valores de (12) respondentes. Uma pequena parte 

dos gestores também utiliza redução dos preços vide concorrência e seu resultado está representado no 

gráfico pelo valor (09). 

 
Gráfico 03 – Tipos de estratégias de logística utilizadas pelas empresas 

 
Fonte: Dos Autores 

 

É importante destacar que no próximo gráfico os gestores entrevistados também podiam escolher 

mais de uma das alternativas propostas no questionário, motivo este que ocasionou maior variação nas 

respostas.  

É possível afirmar que (16) empresas utilizam a logística estratégica como forma de gerir as suas 

atividades rotineiras. Tal como (12) utilizam para controle de estoque de suas mercadorias. Apenas (04) 

fazem uso da logística operacional. Por outro lado, destacam-se as formas que são utilizadas com menor 
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frequência, destacando-se o grupo que utiliza como forma de planejamento (03) e o que utiliza para o 

processo de produção/ fabricação de seus produtos (01).  
 

Gráfico 04 – Melhor forma de utilização da logística adotada pelas empresas 

 
Fonte: Dos Autores 

 

De acordo com as informações contidas no gráfico a seguir, pode-se afirmar que a maioria dos 

gestores das empresas que compuseram esta pesquisa, afirmam que os resultados adquiridos através do 

uso da logística em suas atividades rotineiras são positivos, resultado demonstrado no gráfico pelo 

percentual de 87% dos respondentes. Por outro lado, a minoria dos gestores considera que os resultados 

alcançados no decorrer de suas atividades não são influenciados pelos procedimentos de logísticas por 

eles utilizados, resultado este visto no percentual de 13%. Nenhum dos entrevistados considera a logística 

uma prática negativa em relação aos resultados de sua empresa. 

 
Gráfico 05 – Resultados alcançados através da utilização da logística 

 
Fonte: Dos Autores 

 

Conforme os resultados obtidos no próximo gráfico, identificou-se que a maioria, isto é, 63% dos 

gestores afirmam sempre utilizar as estratégias de logística para driblar e superar seus concorrentes. Por 

outro lado, destacam-se também os gestores que utilizam as estratégias de logística com menor 

frequência, ou seja, às vezes, que está representado pelo percentual de 27% dos respondentes. Uma 

pequena minoria dos entrevistados, representados por 10% utilizam com menos assiduidade, ou seja, 

raramente utilizam a logística para superar a concorrência. 
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Gráfico 06: Frequência de utilização da logística para se superar concorrência 

 
Fonte: Dos Autores 

 

De acordo com o gráfico a seguir, é possível afirmar que houve um equilíbrio por parte das 

respostas que foram obtidas junto aos entrevistados. Sendo assim, identificou-se que a maioria dos 

gestores executam de forma correta os processos de logística de sua empresa, resultado este, demonstrado 

no gráfico pelo percentual de 57% dos respondentes. Por outro lado, estão os gestores que afirmam 

executar apenas às vezes todos os processos de logística, resultado correspondente a 43% dos 

entrevistados. Por fim, nenhum dos gestores executa com raridade a forma correta desses processos de 

logística. 

 
 

Gráfico 07 – Execução correta dos processos de logística 

 
Fonte: Dos Autores 

 

Por último, foi analisada a possível vantagem competitiva que a logística proporciona para as 

empresas mediante seus concorrentes. De acordo com os resultados, foi constatado que 60% dos 

entrevistados sempre obtêm vantagens em relação aos seus concorrentes quando utilizam a logística como 

apoiadora em suas operações gerenciais e decisões estratégicas. No entanto, percebeu-se também que 

40% dos gestores afirmaram que apenas às vezes obtém algum tipo de vantagem. Por fim, nenhum dos 

entrevistados afirmou que raramente obtém vantagem competitiva. 
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Gráfico 08 – Obtenção de vantagem competitiva através da utilização da logística 

 
Fonte: Dos Autores 

 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se afirmar que a maioria dos gestores entrevistados 

tem conhecimento acerca da logística, tal como, utilizam-se de informações que são fornecidas por ela para 

apoio na criação de estratégias. Dessa forma, é possível afirmar também que dentre as sugestões de estratégias 

que foram propostas, a maioria afirmou utilizar o controle de giro de estoque e em segundo plano a inovação de 

produtos, eficiência nas entregas de produtos e controle de qualidade dos produtos. 

Portanto, grande parte dos gestores afirmou utilizar a logística estratégica e de controle como forma de 

gerir as atividades rotineiras das empresas, da mesma forma foi visto que através de sua utilização a maioria 

consegue alcançar os resultados positivos desejados e que também através do uso frequente desses 

procedimentos a maioria consegue superar a concorrência e obter vantagens competitivas. 

Quanto às limitações, a presente pesquisa restringiu-se ao município de Santana do Ipanema, o que não 

permite a generalização com os demais municípios presentes no Estado de Alagoas. Limitou-se ainda a abranger 

apenas micro e pequenas empresas, tendo em vista a acessibilidade dos pesquisadores. 

Para novas pesquisas sugerem-se estudos mais aprofundados para compreender através da obtenção de 

dados das empresas os resultados que a logística possibilita, tal como, em quais situações específicas os gestores 

utilizam os procedimentos logísticos. 
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RESUMO: Alagoas desponta no ranking dos estados mais concentradores do país, em termos de terra e 

renda. Essa estrutura socioeconômica ineficiente vem sendo reproduzida por mais de cinco séculos, com 

mudanças pouco efetivas nesse percurso. O objetivo do presente trabalho, de caráter exploratório, vai justo no 

sentido de estabelecer um resgate histórico da questão agrária em Alagoas. Além disso, objetiva confrontar a 

teoria com os dados econômicos recentes tendo em vista a confirmação da persistência de traços herdados do 

período colonial. Para tanto, o texto conta com uma revisão bibliográfica acerca da discussão proposta, bem 

como a coleta e análise de dados secundários que tiveram como fontes principais o 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. Com o estudo, conclui-se que Alagoas segue com 

a mesma configuração econômica e social repleta dos traços que foram adquiridos praticamente desde o limiar 

de  sua formação histórica, o que nos permite entender em parte as assimetrias e distorções diversas presentes no 

Estado. 

 

PALAVRAS CHAVE: questão agrária, formação histórica, distorções socioeconômicas.  

 

The agrarian question in Alagoas and reproduction of socioeconomic 

distortions 
 

ABSTRACT: Alagoas emerges in the ranking of the most concentrated states in the country, in terms of land 

and income. This inefficient socioeconomic structure has been reproduced for more than five centuries, with 

ineffective changes in this trend. The objective of the present study, that has an exploratory nature, is to establish 

a historical rescue of the agrarian question in Alagoas. Also, it aims to confront the theory with recent economic 

data in order to confirm the persistence of traits inherited from the colonial period. To do so, the text has a 

bibliographical revision about the proposed discussion, as well as the collection and analysis of secondary data 

that had as main sources the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), National Institute of 

Colonization and Agrarian Reform (Incra, Land and Agrarian Reform Institute of Alagoas (Iteral), Secretariat of 

State for Agriculture of the State of Alagoas (Seagri / AL) and Secretary of State for Assistance and Social 

Development. The study conclues that Alagoas follows the same configuration economic and social history 

replete with the traits that have been acquired practically from the threshold of its historical formation, which 

allows us to understand in part the various asymmetries and distortions present in the State. 
 

KEYWORDS: agrarian question, historical formation, socio economic distortions. 

 

INTRODUÇÃO 

 Os indicadores socioeconômicos de Alagoas refletem uma economia fragilizada. Um dos estados mais 

concentradores do Brasil, ínfimo dinamismo econômico, lenta mobilidade social e desigualdades diversas, tudo 

isso sinaliza um quadro bastante problemático. E o que mais preocupa é que não são características recentes. Na 

verdade, essas mazelas estão presentes no estado praticamente desde a sua formação e com poucas mudanças 

estruturais ao longo do tempo.  

 Nessa perspectiva, seria bastante incompleta uma análise que pressuponha postergar o retrospecto 

histórico da formação de Alagoas, por mais introdutório que seja. A estrutura socioeconômica do estado 
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alagoano não é algo que surge no vácuo ou desconecto de fatores exógenos, muito pelo contrário, a história de 

Alagoas está fortemente imbricada com a própria história da agromanufatura canavieira e sua introdução em 

nosso território.  

 Como sabemos, a Europa no despontar do século XV, sentiu-se pressionada a ampliar-se para fora dos 

seu domínios territoriais. Tal situação político econômica, à época, foi a força motriz que impulsionou a 

mobilização dos líderes reais em prol da descoberta de um novo mundo.  

É justamente nessa onda de caça às novas terras, conhecida como Período das grandes navegações, em 

que vai ocorrer a controversa descoberta do Brasil (1500). Lembrando que vai ser na região Nordeste em que 

precipuamente se inicia o processo de ocupação e exploração. Com o declínio da atividade extrativista do Pau 

Brasil, a Coroa Portuguesa viu-se obrigada a buscar formas outras de manter a colônia ativa e protegida de 

possíveis invasões. 

Diante da constatação da necessidade de ocupar de maneira sistemática o Brasil, o Rei Dom João III 

dividiu o território brasileiro em quinze lotes, essas faixas de terra eram denominadas Capitanias Hereditárias. 

Os donatários, isto é, aqueles que recebiam os lotes, dispunham de direitos (poderiam repassar as terras para os 

seus descendentes, exercer autoridade administrativa e política, participação nos lucros, etc.) e deveres (proteger 

o território, desenvolver produtivamente o local, pagar tributos, entre outros). 

Após a introdução da cana de açúcar no Brasil, por Martim Afonso de Sousa (1532), e apresentar êxito 

em termos de adaptação às condições edafoclimáticas, sobretudo, da zona litorânea do Nordeste, não demorou 

muito para que a produção canavieira se expandisse ao longo de todo esse território, tornando-se a mola 

propulsora da base produtiva colonial. É importante frisar ainda, que a cultura canavieira era efetuada mediante o 

sistema plantation, ou seja, grandes latifúndios, monocultura, produção voltada para exportação e utilização de 

trabalho escravo.  

Nesse contexto, Alagoas ainda dependia de Pernambuco política e administrativamente, sem embargo, 

tal configuração mudaria, quando em 1817 a então Alagoas comarca foi elevada ao posto de capitania. “Assim, 

em 1817, Alagoas tornou-se independente de Pernambuco, entretanto, completamente dependente da atividade 

açucareira” (LIRA,2007, p. 15).  

Lessa (2011) afirma que “Em poucos estados brasileiros o latifúndio implantou-se de maneira tão 

decisiva e determinou de modo tão radical quase todos os aspectos da sociedade”. Essa constatação deve-se 

justamente ao fato de o estado de Alagoas ter sido imerso na lógica do latifúndio, que traçou as bases 

fundamentais de uma estrutura que se reproduz mantendo essas características problemáticas.  

Portanto, conforme a produção da cana de açúcar crescia extensivamente no âmbito das sesmarias, isto 

é, nos lotes de terra que eram concedidos aos donatários por parte de Coroa Portuguesa, mais se fortalecia essa 

estrutura concentradora. Isso porque os limites das áreas concedidas aos beneficiários eram mal definidos, com 

isso, nasce o sistema da grande propriedade que predomina em boa parte do território nacional.  

Cabe destacar que a própria lógica produtiva imposta pelos colonizadores portugueses demandava esse 

tipo de estrutura. “Além disso, e sobretudo por isso, há um fator material que determina este tipo de propriedade 

fundiária. A cultura da cana somente se prestava, economicamente, a grandes plantações” (JUNIOR, p. 33, 

2004). 

 Lira (2007) argumenta que o engenho de açúcar em Alagoas, na condição de única atividade produtiva 

durante muito tempo, foi crucial para afirmação da dependência econômica do estado a esse setor, inclusive o 

surgimento de outras atividades foi determinado direta e indiretamente pelo engenho. Foi o que aconteceu, por 

exemplo, com a pecuária, a pequena produção de alimentos e pequenos comércios.  
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 Dentro desse processo histórico, outros fatores contribuíram para construção de uma estrutura agrária 

problemática, com destaque para a Lei de Terras (1850), o desenvolvimento de instituições e programas que 

beneficiavam o setor sucroalcooleiro e a modernização agrícola brasileira a partir da década de 1980.  

 O objetivo da criação da Lei de Terras era o de organizar a estrutura fundiária e a concentração das 

terras nas mãos de antigos proprietários e sua passagem pelas gerações como herança de família, além de tornar 

a obtenção de terras somente por meio da compra, venda e doações do Estado. Com o objetivo supracitado, o 

Estado tomou para si a tutela das chamadas terras devolutas e em seguida as negociava em leilões. Esse processo 

contribuiu sobremaneira para agravar o problema de má distribuição de terra, uma vez que apenas os grandes 

latifundiários dispunham de recursos para adquirir os lotes de terra. 

 O processo de modernização agrícola nacional no período mencionado acima, também teve efeitos 

sobre a manutenção da complexa estrutura fundiária alagoana. O governo apostou em programas que buscavam 

ampliar e aumentar a produtividade do setor sucroalcooleiro, tivemos como exemplos o Plano Nacional de 

Melhoramento de Cana de Açúcar (PLANALSUCAR), em 1970; e o Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL), em 1975.  

 Graças a essa modernização agrícola, o setor produtivo da cana se manteve forte e transformou-se numa 

agroindústria exportadora. Em contrapartida, tal fenômeno significou mais problemas do ponto de vista social, 

como é colocado por Lira, “Isso gerou grande excedente de mão-de-obra no campo, que cresceu à medida que as 

usinas expropriavam os pequenos produtores e sitiantes, com suas culturas de subsistência. Não encontrando 

espaço no campo, passaram a migrar para o meio urbano, particularmente para Maceió” (2007, p. 24). 

Ainda conforme destaca Lessa (2011) 

Em Alagoas, desde a época colonial, os pequenos produtores sofrem as duras 

consequências de estarem em uma formação social politicamente dominada pelo 

latifúndio. Apesar de sua situação subordinada e débil, a pequena lavoura seguiu 

sobrevivendo ao lado da grande propriedade (em grande medida "dentro" do próprio 

latifúndio, no caso dos "moradores") e a proporção entre as áreas ocupadas pelos 

dois tipos de empreendimento foi diferente em cada conjuntura histórica e em cada 

região do Estado. 

 

 Tudo isso evidencia de maneira inicial que Alagoas carrega desde o seu limiar as marcas decorrentes da 

lógica produtiva centrada no latifúndio. Essa conexão entre passado e presente, fica mais evidente conforme 

confrontamos os dados socioeconômicos mais recentes do estado. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia utilizada constitui-se de uma pesquisa de caráter exploratório buscando entender a 

questão agrária em Alagoas e seus impactos sobre as esferas econômica e social, tendo em vista a importância 

dessa discussão no contexto atual.  A elaboração do trabalho teve como base uma revisão na literatura sobre o 

tema abordado, além disso, foram feitas coleta e análise de dados secundários que tiveram como fontes 

principais o 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. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os fatores resultantes desse processo histórico acabaram promovendo anomalias socioeconômicas 

extremamente prejudiciais para o estado. Como vimos, os problemas sociais, assim como outros, têm relação 

lógica e inevitável com a estrutura fundiária concentradora, uma desigualdade que se mostra no momento em 

que uma pequena parte da população se beneficia ampliando sua opulência, enquanto que a maior parte da 

sociedade vive em condições de vida e trabalho bastante precárias.  

Para se verificar como a concentração fundiária se manifesta em Alagoas, é de crucial importância 

analisar o Índice de Gini. Este, quanto mais próximo do valor 1, significa que maior é a concentração. Os dados 

do Censo Agropecuário mostram que Alagoas em 1985 possuía o valor de 0,858 para o seu índice, refletindo 

desde já uma elevada concentração de terras, em 1995 o índice sobe para 0,863, já em 2006 Alagoas apresentou 

o pior Índice de Gini dos estados brasileiros, sendo este de 0,871. A referida concentração no estado alagoano se 

elevou expressivamente no decorrer do tempo, como é visto ao acompanharmos a evolução deste indicador. 

Ainda conforme o Censo Agropecuário (2006), cerca de 90% dos agricultores – agricultura familiar – detinham 

apenas 36% das terras agrícolas ocupadas, em paralelo a isso, cerca de 10% possuem 64% das terras agrícolas 

ocupadas. 

A distorção distributiva das terras em Alagoas também se manifesta de maneira qualitativa, ou seja, 

além de uma pequena parcela da sociedade possuir as maiores quantidades de terra, o mesmo grupo detém as 

áreas mais produtivas. Gomes (2014) mostra que 82% dos estabelecimentos agropecuários que representam a 

agricultura de pequeno porte no Estado ocupam somente 11% das terras disponíveis para a produção, enquanto a 

agricultura latifundiária representa 22% dos estabelecimentos e utiliza de 89% das terras.  

Não obstante, Souza (2001) ressalta que grande parte das pequenas propriedades não contam com 

assistência técnica e recursos financeiros no sentido de aumentar produtividade e da capacidade de 

comercialização, por sua vez, as grandes propriedades são amplamente beneficiadas tanto em termos de áreas 

mais produtivas quanto em termos de mais infraestrutura e de vantagens diversas.  

É justamente nesse aspecto que reforçamos o argumento de que Alagoas continua reproduzindo as 

mesmas relações produtivas e de trabalho muito similares aquelas de séculos passados. Os pequenos produtores 

não têm a mínima condição de competir com o latifúndio, desta forma, predomina a velha relação de 

dependência da pequena para com a grande propriedade. Ademais, é importante lembrar que a elite do açúcar 

sempre esteve na gestão política do estado, tal fato foi crucial para as benesses concedidas ao setor 

sucroalcooleiro historicamente.  

Gomes (2011) reforça que a distorção distributiva do fator terra também contribui fortemente para a 

desigualdade de renda. Com uma economia pouco dinamizada, em função dos esforços políticos e econômicos 

centrados na cana de açúcar, é de se esperar que haja impedimentos para a adoção de atividades alternativas ou 

ampliação e fortalecimento da agricultura familiar, fatores tão importantes para inclusão social e promoção do 

dinamismo econômico.  

As relações de trabalho no setor sucroalcooleiro são bastante precárias, com baixa remuneração. Além 

do mais, é uma atividade geradora de emprego com forte dependência sazonal, desta forma, à proporção que 

encerra-se a safra, um grande contingente de trabalhadores é desligado. Como resultado, uma parcela desses 

trabalhadores ociosos emigram para outros estados da federação em busca de novos postos de trabalho, enquanto 

que outra parte tende para informalidade. Esse ciclo se repete ano após ano, há muito tempo sem, no entretanto, 

haver ações concretas que propusessem mudanças efetivas em tal configuração. 

Nessa perspectiva, a concentração fundiária e o baixo rendimento da agricultura familiar, são fatores 

preponderantes para explicar o quadro de pobreza e atraso socioeconômico da economia alagoana (GOMES, 

2014).  
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De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG (2016) a 

experiência alagoana com reforma agrária, mesmo tendo coberto 149.519 mil hectares e garantindo o 

assentamento de 16.142 mil famílias, foi insuficiente no sentido de transformar de maneira efetiva o mundo rural 

em Alagoas. A explicação para isso, conforme ensina Carvalho (2008, p. 23) é que o processo da reforma agraria 

empreendido no caso alagoano “(...) ainda não criou um espaço significativo capaz de servir de alternativa ao 

modelo agrário tradicional, seguindo os exemplos dos modelos agrícolas da região de Arapiraca, Santana do 

Mundaú ou da Cooperativa Pindorama”.  

 

CONCLUSÃO  

Diante de tudo que foi exposto, é perceptível que o estado de Alagoas permanece reproduzindo os 

traços de seu processo de formação histórica, quer dizer, a concentração fundiária e a atenção quase que 

exclusiva ao setor sucroalcooleiro.  

As consequências de se manter uma economia com essa estrutura dependente de modo expressivo de 

um único setor produtivo, acarreta em distúrbios e insegurança econômica para o estado. Em outros termos, a 

flutuação da economia ocorre sobremaneira amarrada ao desempenho do setor que é alvo dos esforços políticos e 

econômicos. O estado fica praticamente de mãos atadas no que diz respeito a resolução dos problemas que 

emergem dessa estrutura ineficiente.  

  O estado de Alagoas se formou com grandes desigualdades sociais, sendo estas materializadas na 

presença de benefícios que só atingem uma pequena parte da população, deixando que os demais, a maior parte, 

subordinados a grande propriedade, sem perspectiva de mudanças no padrão de vida. As ações políticas no 

sentido de lidar com a questão agrária, quando ocorrem, tem sido pouco efetivas em termos de mudanças 

estruturais.  

 Nesse sentido, fica evidente que as ações que buscam por mudanças efetivas na estrutura 

socioeconômica de Alagoas, deve necessariamente atentar para a questão agraria. Portanto, medidas como a 

intensificação de políticas de acesso à terra e ao crédito para custeio e investimentos, bem como a ampliação da 

assistência técnica e fortalecimento da agricultura familiar, são possíveis alternativas para criar um ambiente 

mais dinâmico e mais inclusivo.  
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RESUMO: Vários estudos apontam que a mulher vem ganhando espaço na área da Administração ao longo 

do tempo, ocupando diversos cargos no setor administrativo. Este estudo teve como objetivo conhecer o que as 

alunas do curso de Administração da Ufal Campus de Arapiraca pensam sobre a participação da mulher no 

mercado administrativo; para isto foi realizado um censo com 66 alunas do curso, em que as mesmas 

responderam um questionário semiestruturado com questões que buscavam saber os motivos que as levaram a 

cursar Administração, o que elas desejam fazer ao terminar o curso e outras questões sobre a mulher no mercado 

de trabalho, como por exemplo se existe discriminação. Os resultados desta pesquisa apontaram que 61,00% das 

entrevistadas escolheram Administração por terem mais afinidade com a área, e 71,21% consideram que ainda 

existe muito preconceito com a mulher no mercado de trabalho. Então esta pesquisa serve para que possamos 

analisar as dificuldades que as mulheres enfrentam na administração, como também serve para que as 

universidades possam ajudar as alunas nas suas trajetórias acadêmicas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: igualdade, trabalho, oportunidade. 

 

The woman in the administrative market: a case study on the opinion of the 

students of the administration course of Ufal Campus de Arapiraca. 
 

ABSTRACT: Several studies indicate that women have been gaining space in Administration over time, 

occupying various positions in the administrative sector. This study had as objective to know what the students 

of the Administration course of Ufal Campus of Arapiraca think about the participation of women in the 

administrative market; a census was carried out with 66 students from the course, in which they answered a 

semi-structured questionnaire with questions that sought to know the reasons that led them to attend 

Administration, what they wish to do at the end of the course and other questions about women in the labor 

market, such as discrimination. The results of this research indicated that 61,00% of the interviewees chose 

Administration because they have more affinity with the area, and 71.21% consider that there is still a lot of 

prejudice with women in the labor market. Then this research serves to analyze the difficulties that women face 

in the administration, but also helps universities to help the students in their academic trajectories. 
 

KEYWORDS:  equality, job, opportunity. 
 

INTRODUÇÃO 
 

 Muitos estudos apontam o crescimento que a mulher vem tendo na área da Administração ao longo do 

tempo. Atualmente, elas já ocupam diversos cargos no setor administrativo. O fato de possuir certas qualidades 

como, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, saber lidar melhor com conflitos, possuir mais 

empatia e várias outras características, faz da mulher uma profissional multitarefas, algo que está sendo muito 

procurado no mercado de trabalho atualmente (CARDOSO,2009; SOUZA, CORVINO, LOPES, 2013; METZ, 

2015; PEÑALOZA, DIÓGENES, SOUSA 2008, ETC.). 

 No curso de Administração, elas estão ocupando o primeiro lugar no número de alunos matriculados, e o 

curso em si, está entre os três mais procurados do Brasil ocupando o segundo lugar de acordo com o Censo de 

Educação Superior de 2016 (BRASIL, 2016; EDITORA ABRIL, 2016). 
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Porém, apesar de ter acontecido muitos avanços nestes últimos anos, ainda se estar muito longe de igualar 

o número de homens e mulheres que trabalham neste setor nas empresas. Segundo a economista do IBGE 

Cristiane Soares “em 2015, eram 4,7 milhões de profissionais trabalhando nesta área dos quais 63% eram 

homens, e a desigualdade salarial entre homens e mulheres nesta área é maior que no mercado como um todo” 

(ÉPOCA NEGÓCIO, 2016). 

 Em alguns cargos administrativos o salário chega a variar de R$ 4.120,00 para o homem e de R$ 

2.274,00 para a mulher. Estudos revelam que, o fato de possuir uma herança machista contribui para essa 

desigualdade; outros fatores que também atrapalham a escalada da mulher no mercado de trabalho 

administrativo é, em parte a tentativa de relacionar o trabalho e a família já que muitas empresas acreditam que a 

mulher terá menos tempo de se dedicar ao emprego já que ela tem que cuidar da casa e da família, um outro fator 

importante já citado anteriormente é o machismo, pois ainda existem muitos homens que não aceitam serem 

comandados por mulheres. De acordo com Calás e Smircich (1998 apud Souza, et al 2013), 

 

 ao estudar as mulheres dentro do contexto organizacional e no âmbito da vertente 

feminista a maioria das pesquisas enfocam as relações de exclusão e desigualdade 

com uma visão bastante patriarcal. Além de destacar que somente as mulheres mais 

instruídas, mais competentes e que abdicam de sua vida social, adiando a 

maternidade e se incorporando a lógica mercadológica capitalista, são as que 

realmente conseguem ascender nas organizações. 

 

 

 No entanto, apesar de todos estes empecilhos, a história mostra que a mulher sempre foi capaz de busca 

seu espaço e de se destacar em qualquer área de trabalho. E ainda podemos contar com estudos como este feito 

pelo Institute for International Economics realizado com 22 mil empresas em 91 países, onde apontou que ter 

mulheres em posição de liderança dentro da empresa, pode estar relacionado com o melhor rendimento da 

companhia. (NOLAND, MORAN, KOTSCHWAR, 2016).  

 Diante disso, o objetivo deste estudo foi saber a opinião das alunas do curso de Administração da 

Universidade Federal de Alagoas-campus Arapiraca, sobre a relação da mulher e a Administração. Assim como, 

saber de cada uma delas seus interesses após a conclusão do curso e sua opinião sobre o que poderia melhorar 

dentro do mesmo. 

 

METODOLOGIA 

 
 Neste estudo foi realizada uma pesquisa do tipo Censo onde um total de 66 alunas responderam o 

questionário, onde a população alvo foram as alunas do curso de Administração da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) campus Arapiraca. A pesquisa foi realizada no período do dia 30 de agosto a 4 de setembro de 

2017, entre os intervalos das aulas. 

 Durante a coleta dos dados foi utilizado um questionário semiestruturado com 13 perguntas, das quais 12 

eram fechadas e uma aberta, sendo duas questões com 4 alternativas e oito com apenas a opção SIM ou NÃO, 

onde todas as entrevistadas foram submetidas as mesmas perguntas e as mesmas alternativas. 

 O questionário foi desenvolvido com base nas informações citadas anteriormente, onde foi abordado 

assuntos como as oportunidades para a mulher no mercado de trabalho, os requisitos para a contratação da 

mulher e muitos outros. 

 Após a elaboração do questionário, foi realizada a pesquisa e a digitação dos dados obtidos, os mesmos 

foram analisados por meio de técnicas estatísticas de analise exploratória, medidas descritivas foram calculadas, 

e tabelas e gráficos foram feitos utilizando o programa Excel®.   

 

RESULTADOS 

 
 Com este estudo, pode-se observar que a idade média das alunas é de 21,84 anos, tendo a idade mínima 

de 18 anos e a máxima de 31 anos, com um desvio padrão de 2,94 anos. E que foram entrevistadas alunas de 

doze cidades diferentes, onde 44 são de Arapiraca, 2 de Campo Grande, 3 de Craíbas, 2 da Feira Grande, 2 de 

São Sebastião, 3 de Igací, 5 de Palmeira dos Índios, e 1 de Batalha, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Coité do Nóia e 

Limoeiro de Anadia totalizando 66 alunas. 
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 Em uma análise sobre a escolha do curso, 40 das entrevistadas responderam que Administração foi sua 

primeira opção de curso, 25 responderam que NÃO, e apenas 1 não respondeu à questão (Tabela 1), com isso 

pode-se observar que dentre todas as entrevistadas a maioria está cursando o curso que deseja. 

 

 

Tabela 1- identificação do curso de Administração como primeira opção das alunas de Administração da Ufal 

campus Arapiraca. 

  1ª opção de curso    
fa fr fp 

sim 40 0,61 61,00% 

não 25 0,38 38,00% 

nulo 1 0,01 1,00% 

total 66 1 100% 

fa-frequência absoluta; fr  - frequência relativa e fp – frequência percentual 

 Fonte: autoria própria 

 

Assim, também é interessante saber destas alunas, se elas mudariam de curso tendo alguma oportunidade 

e para isto foi disponibilizada uma questão fazendo está indagação, a qual foi respondida da seguinte forma, 

13,63% das entrevistadas responderam que mudariam de curso e 86,37% responderam que não mudariam 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2- a escolha sobre uma possível mudança de curso 

 

 

 

 

 

 

fa-frequência absoluta; fr  - frequência relativa e fp – frequência percentual 

Fonte: autoria própria 

 

Outra questão importante foi saber das alunas os motivos que as levaram a escolher este curso, e para isso 

foi feita uma questão com quatro alternativas as quais foram respondidas da seguinte forma (Figura 1) 

 
Figura 1— os motivos que levaram as alunas a escolherem o curso de administração. 

Fonte: autoria própria 

 

Também foi questionado o que elas pretendem fazer ao concluir o curso, e para isto também foi usada 

uma questão com 4 alternativas, e os resultados foram que, 16 alunas escolheram abrir o próprio negócio, 25 

fazer concurso público, 10 fazer uma Pós-graduação, 13 optaram por entrar no mercado de trabalho e 2 não 

responderam, com isso fica evidente que a maioria quer optar por fazer uma Concurso Público ao terminar o 

curso (Figura 2). 

 
Mudança de curso    
fa fr fp 

sim 9 0,14 14,00% 

não 57 0,86 86,00% 

total 66 1 100% 
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Figura 2— as expectativas e decisões sobre o que fazer após a conclusão do curso. 

Fonte: autoria própria 

 

Outra questão observada, foi se no campo da Administração a mulher possui mais espaço profissional, o 

que segundo a opinião das alunas 89,40% (Figura 3) acha que sim, que administração é uma área onde a mulher 

pode ter muito espaço profissional, pois 95,45% delas também considera que a mulher tem certas qualidades que 

fazem dela uma boa administradora como por exemplo a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo, o que 

ajuda na busca por uma vaga no mercado de trabalho. 

 
Figura 3— a administração como uma área possibilita maior espaço profissional. 

Fonte: autoria própria 

 

Considerando os resultados citados anteriormente, seria certo concluir que hoje em dia não teríamos mais 

tanto preconceito sobre a mulher no mercado de trabalho, porém 71,21% (tabela 4) das entrevistadas consideram 

que esse preconceito ainda é muito grande, pois segundo 54,55% delas acreditam (Figura 4) que as 

oportunidades de trabalho em suas respectivas cidades não são iguais entre mulheres e homens. 

 

Tabela 4. a discriminação da mulher com relação ao mercado de trabalho. 

 

 
 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

Discriminação da mulher 
 

sim não total 

19 11 30 

26 10 36 

45 21 66 
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Figura 4— Oportunidades iguais no mercado de trabalho administrativo. 

Fonte: autoria própria 

 

Isto pode ser observado também, nos critérios que algumas empresas utilizam para contratar mulheres, 

onde em certos casos a empresa questiona se a mulher possui filhos ou se é solteira por exemplo, sobre este 

assunto 65,16% das alunas consideram que os requisitos usados para na contratação de mulheres é diferente do 

usado para a contratação de homens (figura 5).  

 

Figura 5— as diferenças nos critérios usados na hora da contratação da mulher e do homem. 

 

CONCLUSÃO   

 
Com o avanço que a mulher vem alcançado no mercado administrativo, estudos como estes feitos em 

universidades, são de suma importância para que se possa conhecer a opinião de cada aluna sobre o que elas 

almejam do futuro para tentar ajudá-las neste processo. Percebemos que a maioria das entrevistadas pretendem 

fazer um concurso público após concluir o curso, e também que muitas delas consideram que mesmo tendo a 

mesma formação e a mesma capacidade profissional, ainda há muita discriminação e desigualdade salarial entre 

homens e mulheres. Outro dado importante que este estudo também apontou, é que 65,15% das alunas 

consideram que as empresas se utilizam de critérios diferentes na contratação de homens e mulheres para o 

mesmo cargo.  

Por outro lado, também podemos observar que a maioria das entrevistadas acham que na Administração, 

a mulher pode ter mais espaço profissional, pois ela possui certas qualidades que a tornam uma excelente 

administradora, o que demandaria em outras pesquisas que explicassem e aprofundassem essa percepção.  



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
609 

Assim, pode-se concluir que, esta pesquisa serve para que se possa pensar e analisar certos pontos que 

possam ser melhorados no futuro, como também serve para que mais pessoas possam fazer estudos mais 

aprofundados sobre a importância do papel que a mulher desempenha na Administração. 
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RESUMO: O trabalho apresentado visa destacar a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para 

a Administração Pública no âmbito da Universidade Estadual de Alagoas, especificamente em seu setor 

financeiro. O objetivo deste estudo é analisar a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para o setor 

financeiro da Universidade Estadual de Alagoas, onde compreendem como objetivos específicos, avaliar o 

conhecimento dos servidores sobre a LRF, avaliar a importância que os servidores dão a LRF, analisar como a 

lei está sendo aplicada pelos os servidores e avaliar se os servidores são capacitados para com a lei. A 

abordagem adotada será de natureza qualitativa, onde foram utilizada a pesquisa bibliográfica e documental, 

incluindo também o método de estudo de caso. A partir dos resultados, obteve-se que 50% dos respondentes tem 

conhecimento regular sobre a lei e a consideram de extrema importância para o funcionamento do orçamento 

público.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Pública; Responsabilidade; Instituição Pública; 

The Importance Of The Fiscal Responsibility Law In Public 

Administration: A Case Study Held In The Financial Sector Of The State 

University Of Alagoas 

ABSTRACT: This study has for objective to highlight the importance of the Fiscal Responsibility Law (LRF) 

for Public Administration within the State University of Alagoas, specifically in its financial sector. The 

objective of this study is to analyze the importance of the Fiscal Responsibility Law for the financial sector of 

the State University of Alagoas, where they understand as specific objectives, to evaluate the knowledge of the 

servers about the LRF, to evaluate the importance that the servers give the LRF, the law is being enforced by the 

researchers; evaluate if the servers are trained. The approach adopted will be of a qualitative nature, where 

bibliographic and documentary research was used, where the case study method was also used. From the results, 

it was obtained that 50% of the respondents have regular knowledge about the law and consider it of extreme 

importance for the functioning of the public budget. 

KEYWORDS: Public administration; Responsibility; Public Institution. 

. 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho visa destacar a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para a 

Administração Pública, perante o conhecimento e aplicação da lei, pelos os servidores do setor financeiro da 

Universidade Estadual de Alagoas. A Lei de Responsabilidade Fiscal ou Lei Complementar nº 101, foi criada no 

início dos anos 2000 com o intuito de estabelecer normas direcionadas para a responsabilidade dos gestores com 

relação às finanças públicas. Essa lei vem como base alimentar as leis já existentes, como a Lei Nº 4.320/64, que 

normatiza as finanças públicas no Brasil. 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal, se aplica a todos os entes da federação (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios), além dos Poderes Legislativo – os Tribunais de Contas –, Judiciário, Executivo, o 

Ministério Público, e as respectivas administrações diretas, autarquias, fundações, fundos e empresas estatais.  

Para a devida aplicação da LRF, é preciso que quem a execute conheça as suas exigências, e tenha o 

devido conhecimento acerca da lei, não cabendo somente ao ordenador de despesas esse conhecimento, como 
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também quem esteja executando o orçamento, visto que todos aqueles que estão direta ou indiretamente 

envolvidos com a destinação dos recursos públicos, são essenciais em termos de obter conhecimento quanto a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A LRF, tem como principais vertentes a transparência e responsabilidade. A Lei Complementar n° 101 

estabelece um princípio simples, onde fala que não se pode gastar mais do que arrecada. A LRF conduz normas, 

para que sejam gastos de forma coerente todos os recursos públicos aplicados, de forma que as despesas não 

superem as receitas, e neste contexto a gestão pública transparente caracteriza-se pelo acesso às informações 

compreensíveis para todo o cidadão, afinal de contas os recursos administrados pelos setores públicos são 

oriundos dos cidadãos na forma de contribuintes. Com isso, a cada vez mais procura-se resultados eficientes da 

administração pública, para que se tenha transparência e responsabilidade no âmbito de seus serviços. 

Em seu Art. 48 a Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê o seguinte:  

 

“São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos”.  

 

 

Assim a ampla divulgação deve ocorrer inclusive em meios eletrônicos, seja em site próprio ou não, 

consoante preceitua o art. 48 da LRF, o que impacta dizer que deve-se haver um conhecimento acerca da Lei, 

para que todas as exigências designadas por ela, venha a ser cumprida de forma coerente e responsável. 

 No que se trata de orçamento, visto que ele é o alvo central da LRF, a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu que o orçamento é composto de três modalidades: O PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). O PPA, ou plano plurianual, é o instrumento de gestão 

orçamentária de médio prazo (4 anos). A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a lei que estabelece as metas e 

prioridades para o exercício financeiro seguinte, onde orienta a elaboração do Orçamento. Após a elaboração do 

PPA e da LDO, vem a elaboração da LOA, que nada mais é que o orçamento anual, com todas as receitas 

previstas e despesas fixadas. Para a elaboração, tanto do PPA, da LDO, e da LOA, é preciso verificar o que está 

estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que vem determinando diversas exigências, com 

particularidades para cada etapa do orçamento. 

Segundo Filho (2013) na União, o projeto de Lei do Plano é enviado pelo presidente da república ao 

congresso Nacional, até 31 de agosto do primeiro ano de seu mandato, sendo devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa (22 de Dezembro). O PPA, que vigora por quatro asnos, do segundo ano do 

mandato presidencial até o final do primeiro ano do mandato subsequente (atr. 35, § 2°, I, presidencial até o final 

do primeiro ano do mandato subsequente (art. 35, § 2°, I, ADCT), estabelece, de forma regionalizada, diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública Federal, para as despesas de capital, e outras delas decorrentes e 

para as relativas aos programas de duração continuada. 

A Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, é a lei que determina as vertentes para conduzir o orçamento, 

que de acordo com o artigo 165, § 2º da Constituição Federal de 1988: “A Lei de Diretrizes Orçamentárias 

compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA e disporá sobre alterações na 

legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento”. 

A LOA é composta por todas as receitas previstas e despesas fixadas, visando desdobrar o que foi 

decidido na LDO e no PPA. A Constituição Federal em seu art. 165 § 5° incisos I, II e III: 

 

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público;  

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;  

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 

fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.  
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No que se trata de orçamento e de melhoras para a sua execução através da LRF, as despesas são vistas 

como o marco principal para um bom direcionamento dos recursos públicos. Para Bastos (1991, p. 52), despesa 

pública “é uma perda de substância econômica do Poder Público feita com o propósito de saldar uma obrigação a 

pagar”.  Iudícibus (1999, p. 173) a define “como sendo o sacrifício de ativos realizado em troca da obtenção de 

Receitas (cujo montante, espera-se, supere o das despesas)”. Pires (2002, p. 139) a define como sendo “O 

conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços 

públicos”. 

Assim, mediante a importância que se tem a LRF para a administração pública, o objetivo deste estudo é 

analisar a relevância da Lei de Responsabilidade Fiscal para o setor financeiro da Universidade Estadual de 

Alagoas. Compreendem como objetivos específicos, avaliar o conhecimento dos servidores sobre a LRF, avaliar 

a importância que os servidores dão a LRF, analisar como a lei está sendo aplicada pelos os servidores e avaliar 

se os servidores são capacitados para com a lei. 

O trabalho se justifica pela necessidade de analisar a importância que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

tem para a administração pública, visto que a lei se trata de um objeto de apoio e direcionamento, visa-se frisar o 

estudo acerca do conhecimento dos servidores do setor financeiro da Universidade Estadual de Alagoas, 

localizada na cidade de Arapiraca, no agreste Alagoano.  

A ideia central é conhecer a relevância que os servidores dão a Lei, analisando também, o grau de 

conhecimento que os servidores que estão ligados ao desenvolvimento financeiro e orçamentário da 

Universidade tem, acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que assim tenha-se uma análise da proporção 

de relevância que as pessoas dão a lei, e a utiliza em seu exercício profissional. 

É importante ressaltar que esse estudo irá levar para todos os servidores da Universidade, não só os do 

setor financeiro, a importância que a Lei de responsabilidade tem, e as consequências que a falta da sua 

aplicação pode resultar, visto que as grandes discussões trazidas pelo o tema, sempre estão relacionadas ao 

conhecimento e a forma de aplicação da lei, se está de fato nos ditames que a mesma exige. A falta de 

conhecimento de um determinado assunto pode gerar inúmeros desencontros dentro de uma instituição, e se 

tratando de responsabilidade fiscal, é imprescindível que haja prioridade total a este assunto e o determine como 

ferramenta essencial de trabalho. 

Dessa forma, cria-se um entendimento de que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi implantada com o 

objetivo maior de direcionar quanto ao controle de todas as despesas e receitas, criando uma padronização de 

responsabilidade fiscal. Pois, acredita-se que o atendimento às exigências impostas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, extrai da administração pública um maior controle sobre os gastos, a fim de evitar o endividamento 

excessivo dos governos. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para a realização do presente estudo cientifico serão utilizados métodos científicos para alcançar os 

objetivos almejados.  O método científico pode ser definido como a maneira ou o conjunto de regras básicas 

empregadas em uma investigação científica com o intuito de obter resultados o mais confiáveis quanto for 

possível. Entretanto, o método científico é algo mais subjetivo, ou implícito, do modo de pensar científico do que 

um manual com regras explícitas sobre como o cientista, ou outro, deve agir.  

A abordagem adotada será de natureza qualitativa. "A pesquisa qualitativa está mais relacionada no 

levantamento de dados sobre as motivações de um grupo, em compreender e interpretar determinados 

comportamentos, a opinião e as expectativas dos indivíduos de uma população. Ela é ótima para aprofundar 

conhecimentos já quantificados ou quando deseja-se criar uma base de conhecimentos para só depois quantificá-

los." (Instituto PHD, 2015) 

No desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental. Bibliográfica por 

meio de artigos, livros, revistas especializadas, sites na internet, além de dissertações e textos. A pesquisa 

bibliográfica procura explicar o problema a partir das referências teóricas publicadas, busca conhecer e analisar 

as contribuições científicas existentes sobre determinado assunto, tema ou problema. Este tipo de pesquisa é o 

meio de formação por excelência, pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema. 

Documental por tratar da análise de instrumentos normativos como Leis e Decretos. 
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O método de estudo de caso, também foi utilizado. Segundo Yin (2005, p.212), o uso do estudo de caso é 

adequado quando se pretende investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. O autor 

assevera que o estudo de caso é uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O presente trabalho foi elaborado a partir da aplicação de questionários aos servidores do setor financeiro 

da Universidade Estadual de Alagoas, com relação ao tema a importância da Lei de responsabilidade Fiscal na 

administração pública. Para uma melhor compreensão, os dados foram divididos em dois tópicos: perfil dos 

respondentes, evidenciando gênero, faixa etária, escolaridade, tempo de serviço e o tipo de serviço; no segundo 

tópico, detalhou-se ao nível de conhecimento sobre LRF, convívio direto com tarefas que necessitam de pleno 

conhecimento sobre a lei, a importância da LRF para o funcionamento do órgão, capacitação oferecida por parte 

do gestor para aprimoramento do conhecimento sobre a lei, se uma capacitação pode influenciar positivamente 

na qualidade da aplicação da lei, se já fez ou tem interesse de fazer algum curso ou capacitação por conta própria 

sobre a LRF, avaliação do seu conhecimento acerca da lei, avaliação do conhecimento dos seus colegas de 

trabalho a respeito da LRF, avaliação do conhecimento do gestor do seu órgão de trabalho com relação a lei, se a 

LRF é utilizada como parâmetro de adequação das contas públicas, e por fim, se as contas do seus órgão estão 

adequadas com os preceitos da LRF. 

 

Perfil Dos Respondentes 

 

Gênero 

 

 Na tabela 01, são apresentados os dados referentes ao gênero dos servidores técnicos que fizeram parte 

deste estudo. Vale destacar que todos os respondentes da pesquisa responderam a este questionamento, de acordo 

com os dados apresentados abaixo:  

 

Tabela 01: Gênero 

Variáveis N % 

Masculino 2 33,3% 

Feminino 3 50,0% 

Optou por não responder 1 16,7% 

  

 Com base nos dados apresentados acima, os resultados apontam que a quantidade de pessoas dos 

gêneros feminino e masculino, são aproximadas, visto que representam uma pequena diferença.  

 

Faixa Etária 

 

 Para definir e analisar a idade dos servidores foram utilizados intervalos de faixa etária, para facilitar a 

análise, como observa-se abaixo:   

 

Tabela 02: Faixa etária 

Variáveis N % 

De 18 a 29 anos 1 16,7% 

De 30 a 41 anos 2 33,3% 

De 42 a 53 anos 2 33,3% 

De 54 a 65 anos - - 

Mais de 66 anos - - 

Optou por não responder 1 16,7% 

 

 Baseando-se nesta análise, não há presença de servidores com mais de 54 anos, e os demais dividindo-

se entre 18 a 53 anos. Tendo apenas 16,7% entre 18 a 29 anos, além de 16,7% que optou por não responder.  

 

Escolaridade  
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 Na tabela abaixo, procurou-se saber qual o nível de escolaridade dos servidores que trabalham no setor 

financeiro da Universidade Estadual de Alagoas. 

 

Tabela 03: Escolaridade 

Variáveis N % 

Não alfabetizado - - 

Alfabetizado - - 

Ensino fundamental 

incompleto  

- - 

Ensino fundamental completo  - - 

Ensino médio incompleto - - 

Ensino médio completo - - 

Ensino superior incompleto - - 

Ensino superior completo 4 66,7% 

Pós-graduação lato sensu 2 33,3% 

Stricto sensu - - 

 

 Conforme os dados da pesquisa sobre formação profissional, mostrados na tabela acima, demonstram 

que cerca de 66,7% tem ensino superior completo e 33,3% tem pós-graduação latu sensu. Visto isso, é 

perceptível que todos se interessam em ter mais que o ensino médio, uma vez para alguns cargos é o que se 

exige, e alguns demonstram ainda interesse em se especializarem fazendo uma pós-graduação, tendo assim, um 

conhecimento em suas áreas específicas e pelo nível de escolaridade, supõe-se que conheçam a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 Na tabela 04, refere-se ao tempo de serviço no órgão público, que neste estudo é a Universidade 

Estadual de Alagoas, procurou-se conhecer há quanto tempo os servidores estão trabalhando no setor financeiro. 

 

Tabela 04: Tempo de serviço 

Variáveis N % 

De 0 a 2 anos 1 16,7% 

De 2 a 4 anos - - 

De 4 a 6 anos - - 

De 6 a 8 anos 3 50,0% 

Mais de 8 anos 2 33,3% 

 

 Para a análise, foram utilizados intervalos como visto acima. A partir disso, mostra-se que 50% dos 

servidores tem de 6 a 8 anos trabalhando no setor financeiro,   

 Na tabela 05, foram expostos o tipo de serviço prestado pelos servidores, podendo ser estatutário, 

empregado público ou temporário.  

 

Tabela 05: Tipo de serviço 

Variáveis N % 

Estatutário 4 66,7% 

Empregado público - - 

Temporário 2 33,3% 

 

 Para uma melhor compreensão, é importante definir cada tipo de serviço, no estatutário também 

chamados de funcionários públicos, são os titulares de cargos públicos e que estão sujeitos ao regime legal de 

cada ente da federação que estabelece as regras entre os servidores e a Administração Pública; no caso dos 

empregados públicos são aqueles contratados, seguindo o regime trabalhista da iniciativa privada, obedecendo a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); já os temporários são aqueles contratados para atividades também 

temporárias, submetidos a um regime jurídico especial.  

 Por meio dos dados acima, demonstra-se que não há empregados públicos e que em sua maioria são 

estatutário, e em pequena minoria temporário.  
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Conhecimento Sobre a Lei De Responsabilidade Fiscal 

 

 No questionário, teve como interesse identificar o nível de conhecimento dos servidores do setor 

financeiro da UNEAL com relação a Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando-se importante para as próximas 

análises de dados e para o presente trabalho. 

 Na tabela 06, buscou-se saber qual o nível de conhecimento que os técnicos que trabalham no setor 

financeiro da UNEAL detém da LRF.  

 

Tabela 06: Nível de conhecimento da LRF 

Variáveis N % 

Muito baixo - - 

Baixo 2 33,3% 

Regular 3 50,0% 

Alto - - 

Muito alto 1 16,7% 

 

 Analisando os dados obtidos, observa-se que todos eles tem conhecimento sobre a lei, uma vez que 

nenhum se mostraram ter um conhecimento muito abaixo com relação a mesma. No entanto, apenas um servidor 

acredita que tem um conhecimento muito alto sobre a LRF.  

 Na tabela 07, tentou conhecer quais técnicos lidam diretamente com tarefas que necessitam de pleno 

conhecimento da lei, pois nesses casos, mostra-se necessário ter um conhecimento entre regular a muito alto 

sobre a LRF.  

 

Tabela 07: Convívio direto com tarefas que necessitam de conhecimento sobre a lei 

Variáveis N % 

Sim 2 33,3% 

Não 4 66,7% 

 

 A partir dos dados acima, mostra-se que a maioria não precisa ter pleno conhecimento da lei para o 

exercício de suas funções, representando 66,7%. E apenas 33,3% precisam de um maior conhecimento da lei.  

 Com o tema do presente trabalho referindo-se a importância da LRF na administração pública, se faz 

necessário indagar sobre esta questão aos servidores, como mostrado abaixo:  

  

Tabela 08: Importância da LRF para o funcionamento do orçamento público 

Variáveis N % 

0 - - 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

5 1 16,7% 

6 - - 

7 - - 

8 1 16,7% 

9 - - 

10 4 66,6% 

 

 Com base nos dados apresentados acima, a maioria dos técnicos consideram a LRF de máxima 

importância no funcionamento do orçamento público, visto que a mesma tem como objetivo de estabelecer 

normas de finanças públicas, consagrar os princípios constitucionais, transparência e responsabilidade no uso dos 

recursos públicos, entre outros. Desse modo, a lei mostra-se de grande importância no orçamento público.  

Com relação a LRF, embora seja uma lei que começou a entrar em vigor em 2000, mesmo após 18 anos 

de sua publicação, o conhecimento da mesma não está disseminado da forma devida, necessitando assim, de 

capacitações e cursos para que os servidores aprimorem seus conhecimentos sobre e que possam exercer suas 

funções conhecendo a lei de fato. A partir disso, se fez necessário conhecer sobre a capacitação que os servidores 

tiveram sobre a lei, para assim, exerce-la de maneira correta.  
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Tabela 09: Capacitação para melhor conhecimento sobre a lei 

Variáveis Sim % Não % Talvez % 

Já lhe foi oferecido 

alguma 

capacitação? 

2 33,3% 4 66,7% - - 

Uma capacitação 

pode influenciar 

positivamente 

4 66,7% - - 2 33,3% 

Já teve interesse de 

fazer ou fez alguma 

capacitação? 

4 66,7% 2 33,3 - - 

 

  Ao indagar se já foi oferecido alguma capacitação por parte do gestor para o aprimoramento acerca do 

conhecimento sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, em sua maioria não foi oferecido, visto que 66,7% não 

obtiveram nenhuma capacitação, no entanto 33,33% receberam algum tipo de capacitação, esta diferença 

provavelmente poderá está associada ao tempo de serviço, uma vez que os servidores não tem a mesma 

quantidade de tempo no setor financeiro. Posteriormente, foi questionado se uma capacitação poderia influenciar 

positivamente na qualidade da aplicação da lei, e obteve-se que maioria representada por 66,7% confirmaram 

que pode influenciar, e 33,3% responderam que talvez influencie. Além disso, também foi indagado se os 

servidores já tiveram interesse em fazer ou fez uma capacitação por conta própria para aprimorar seus 

conhecimentos sobre a lei, obteve-se que 66,7% já fizeram um curso ou uma capacitação e 33,3% não fizeram 

nenhum curso ou capacitação para conhecer mais sobre a lei.  

 Na tabela 10, teve como interesse avaliar o conhecimento dos servidores técnicos sobre a LRF, 

questionando sobre o seu conhecimento, o conhecimento dos seus colegas de trabalho, e por fim, o 

conhecimento do gestor do seu órgão, que neste estudo, é a Universidade Estadual de Alagoas. 

 

Tabela 10: Avaliação do conhecimento sobre a LRF 

Variáveis Muito 

pouco 

% Pouco % Regular % Alto % Muito 

alto 

% 

Seu 

conhecimento 

1 16,6% 1 16,6% 3 50,0% 1 16,6% - - 

Conhecimento 

dos seus 

colegas 

1 16,6% 2 33,3% 2 33,3% 1 16,6% - - 

Conhecimento 

do gestor 

1 16,6% - - 2 33,3% 2 33,3% 1 16,6% 

 

 Com relação ao conhecimento próprio sobre a LRF, 16,6% afirmaram conhecer muito pouco, e os 

demais se consideraram entre pouco e alto; ao referir-se ao conhecimento dos seus colegas, apenas 16,6% julgam 

muito pouco e 16,6% também declaram como alto, os demais se dividiram entre pouco e regular; partindo para o 

conhecimento do gestor do órgão, apenas 16,6% acham que o conhecimento do gestor é muito alto, e nenhum 

julgam ser pouco conhecimento, os demais se dividem em muito pouco, regular e alto.  

 Mostrou-se importante também compreender qual a posição dos servidores a respeito se a lei é utilizada 

como parâmetro de adequação das contas públicas, e ainda se as contas do seu órgão de trabalho estão adequadas 

aos preceitos da LRF, como demonstrado na tabela abaixo:  

 

Tabela 11: Adequação aos preceitos da LRF 

Variáveis Sim % Não % 

Em seu setor a lei é 

utilizada como 

parâmetro das 

contas públicas 

3 50,0% 3 50,0% 

As contas do seu 

órgão de trabalho 

estão adequadas a 

LRF 

6 100,0% - - 
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 A partir dos dados analisados, observa-se que há uma divergência de opiniões ao indagar se a lei é 

utilizada como parâmetro de adequação das contas públicas, visto que 50% afirmaram que sim e os outros 50% 

afirmaram que não. Posteriormente, ao questionar se as contas do seu órgão de trabalho estão adequadas com a 

Lei de Responsabilidade Fiscal, obteve-se uma afirmativa de 100%.  

 

CONCLUSÃO  

 

 Com base na análise de dados, observa-se que metade dos servidores trabalham no setor financeiro 

entre 6 a 8 anos, esperando assim que tenha-se um maior conhecimento sobre a lei. Embora a maioria não lide 

diariamente com a lei, 50% afirmam que seu conhecimento sobre é regular, vale ressaltar ainda que para a 

maioria não foi oferecido nenhum tipo de capacitação, todavia grande parte já fez ou tem vontade de fazer um 

curso ou capacitação sobre a lei.  

 É importante salientar que ao referir-se a respeito do conhecimento do servidor, dos seus colegas e do 

gestor do seu órgão, 50% avaliam seu conhecimento como regular, representando algo razoável, porém em 

menor quantidade 16,6% consideram que conhecem muito pouco; com relação ao conhecimento dos seus 

colegas grande parte julgam que eles conhecem entre pouco e regular; ao mencionar o conhecimento do seu 

gestor, os servidores acreditam ser entre regular e alto.  

 Com isto, e outras questões abordadas na análise, verifica-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 

grande importância na administração pública, devendo a mesma ser conhecida por todos os servidores que tem 

contato direto e até mesmo indireto com a lei, para que assim a mesma seja cumprida.  

Como sugestão de pesquisas posteriores, outros estudos podem ser elaborados com público diferente ou 

mesmo com um público maior, como por exemplo em uma prefeitura ou mesmo com demais servidores de 

outros órgãos, na busca por opiniões sobre o mesmo tema, para que assim possa existir uma comparação de 

resultados.   
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RESUMO: O segmento petroquímico brasileiro passou por momentos adversos nos últimos anos, como 

escândalos envolvendo corrupção e até protestos e paralização de civis contra o aumento do preço de alguns 

materiais derivados do petróleo. Partindo dessa premissa, surgiu a necessidade de verificar o nível de 

rentabilidade das empresas deste segmento no Brasil. Na Bolsa de Valores (B3), existem três empresas listadas 

neste segmento: Braskem S.A.; Elekeiroz S.A. e; GPC Participações S.A. Neste sentido, o objetivo geral desta 

pesquisa foi evidenciar qual das companhias listadas no segmento petroquímico da B3 é a que apresenta os 

melhores indicadores de rentabilidade. Na metodologia, a pesquisa classifica-se como exploratória, com 

abordagem qualitativa, documental e estudo de caso, utilizando do método indutivo, onde que foram usados 

indicadores de rentabilidade comuns a diversos autores como critério de avaliação de informações econômicas 

das empresas disponíveis nos relatórios financeiros divulgados no site da B3. Como resultados, destacam-se, 

dentre outros, a GPC Participações possuindo o maior indicador de Margem de Lucro, a Braskem apresentando a 

melhor T.R.I. e a Elekeiroz apresentando o maior Giro de Ativos. Em fim, após a análise dos indicadores, a 

Braskem apresentou os melhores indicadores de rentabilidade, assumindo o perfil da melhor empresa para se 

investir do segmento, seguido pela GPC Participações e por fim, pela Elekeiroz. 

 

PALAVRAS CHAVE: Índices de Lucratividade, Bolsa de Valores, Companhias Petroquímicas. 

THE LISTED COMPANIES IN THE B3 PETROCHEMICAL 

SEGMENT: AN ANALYSIS OF RENTABILITIES INDICATORS  

ABSTRACT: The Brazilian petrochemical segment has experienced adverse times in recent years, including 

corruption scandals and even protests and the paralysis of civilians against the increase of the price of some 

materials derived from petroleum. Based on this premise, the need arose to verify the level of rentability of the 

companies in this segment in Brazil. On the Stock Exchange (B3), there are three companies listed in this 

segment: Braskem S.A .; Elekeiroz S.A. e; GPC Participações S.A. In this sense, the general objective of this 

research was to show which of the companies listed in the petrochemical segment of B3 has the best rentabilities 

indicators. In the methodology, the research is classified as exploratory, with a qualitative, documentary and case 

study approach, using the inductive method, where we used rentabilities indicators common to several authors as 

a criterion for evaluating the economic information of the companies available in financial reports disclosed on 

the B3 website. As a result, GPC Participações has the highest Profit Margin indicator, Braskem presenting the 

best R.O.I. and Elekeiroz presenting the largest Activity Turn. Finally, after analyzing the indicators, Braskem 

presented the best rentabilities indicators, assuming the profile of the best company to invest in the segment, then 

by GPC Participações and, finally, by Elekeiroz. 

KEYWORDS: Indicators of Profitability, Stock Exchange, Petrochemical Companies. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Em meio a todas as notícias e debates sobre o mercado petroquímico, nos últimos anos, como os 

escândalos de corrupção envolvendo estatais e a greve dos caminhoneiros, em 2018, o setor vem recebendo uma 

atenção especial por parte dos cidadãos.  
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Segundo a EXAME (2018)i: 
“[...] Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o presidente da estatal, Ivan Monteiro, afirmou que 

a ideia é aproveitar o atual debate sobre o futuro da Braskem, da qual é sócia, para repensar o 

papel da petroleira no segmento como um todo. No fim de 2016, a Petrobrás anunciou plano 

estratégico que previa abandonar “integralmente” investimentos em quatro áreas, entre elas a 
petroquímica. Desde então, suspendeu a construção do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj), vendeu a Petroquímica Suape, em Pernambuco, e começou a se 

movimentar para se desfazer de sua fatia na Braskem, onde divide o controle com a 

Odebrecht. Sob nova gestão desde junho, após Pedro Parente sair da empresa na esteira da 
greve dos caminhoneiros, a Petrobrás decidiu aprofundar estudos no tema. O setor 

petroquímico “é importante na composição das grandes petroleiras”, disse Monteiro. O 

executivo afirmou ainda que a greve dos caminhoneiros deixou duas lições: a de que a estatal 

“é feita para os clientes” e que suas ações “influenciam a sociedade”. 

 

Há uma crise política, ética e econômica instaurada em meio ao setor, que atinge a sociedade em geral. 

Assim, surgiu o interesse de entender o nível de rentabilidade das empresas do segmento petroquímico brasileiro. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com o BNDES (2010, pág. 137)ii: 

 
“A indústria química brasileira ocupa a nona posição mundial, com participação de 3,5% no 

PIB e cerca de 12% no produto da indústria de transformação, correspondendo ao segundo 

maior setor industrial brasileiro. [...] Engloba um número expressivo de empresas e responde 

pelo recolhimento de 15% dos tributos da indústria de transformação”.  

 

A partir dos dados, pode-se verificar o impacto social do setor na economia do País. Além disso, o 

segmento impacta diretamente na Administração Publica no que se refere à arrecadação dos recursos que 

subsidiem os gastos públicos. 

Diante disto, este trabalho se justifica pela contribuição em evidenciar a situação de empresas que 

integram este segmento, no que se refere aos seus índices de lucratividade, servindo como base para pesquisas 

futuras relacionadas ao tema, orientação a investidores e outros usuários. Para isso, foram selecionadas as 03 

empresas listadas no segmento petroquímico, do subsetor químico, do setor de materiais básicos da Brasil Bolsa 

e Balcão (B3)
iii

, são elas: 1) Braskem S.A.; 2) Elekeiroz S.A. e; 3) GPC Participações S.A. 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar qual das companhias listadas no segmento petroquímico da B3 

é a empresa com os melhores indicadores de rentabilidade. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O MERCADO PETROQUÍMICO BRASILEIRO 

 

A petroquímica é a ciência, técnica e mercado que atua com substâncias derivadas do petróleo ou do gás 

natural. Há um processo de extração e refinação desses recursos que resulta em substâncias essenciais para 

fabricação de vários produtos, podendo ser utilizados de várias formas.  

Os produtos ganham mercado e são divididos em classificações, facilitando a fabricação, por indicar 

quais substâncias serão utilizadas. Existe uma grande quantidade de produtos que podem ser derivados de 

petroquímicos, e a grande maioria das pessoas, tem o constante contato diário de lidar com esses produtos, 

como: plástico, pesticidas, sabão, fertilizantes, produtos farmacêuticos, entre outros.  

O setor petroquímico é uma indústria que transforma o petróleo ou o gás natural em produtos para 

diversas finalidades, podendo ser utilizados de forma diretamente para bens de consumo e industrializados. O 

setor é estruturado com a divisão de produtores de primeira, segunda e terceira fase, cada uma com suas funções 
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e de acordo com as transformações das diversas matérias-primas existentes e insumos petroquímicos. Cada 

geração é dividida de forma a atender as necessidades de cada setor. 

O segmento é uma área de bastante desenvolvimento e tende a crescer constantemente. A transformação 

do petróleo em diversos produtos com qualidade é o objetivo principal desse setor, fato que abre oportunidades 

para mais profissionais ingressarem na área.  

Segundo o Portal São Francisco (2018)
iv

 “A petroquímica é uma indústria bastante jovem. Só começou a 

crescer na década de 1940, mais de 80 anos após a perfuração do primeiro poço de petróleo comercial em 

1859.”. O segmento é de origem consideravelmente recente, pois vem acompanhando a chegada da 

industrialização e da tecnologia. 

O mercado petroquímico no Brasil possui um amplo mercado com empresas consolidadas que trabalham 

com o vínculo de responsabilidade e compromisso junto ao setor, concentrando-se, em sua maioria, na parte 

litorânea do país. As empresas desse segmento atuam de forma direta no constante desenvolvimento econômico 

e social do País, gerando empregos diretos e indiretos, proporcionando também, na medida em que vão 

fabricando, comercializando e descobrindo novos produtos que aumentam a qualidade de vida da sociedade.  

 

INDICADORES DE RENTABILIDADE 

 

Os índices de rentabilidade são utilizados para mensurar a eficiência econômica da empresa, isto é, o 

resultado que a entidade alcançou em correspondência aos recursos investidos. Os índices deste grupo mostram 

qual a rentabilidade dos recursos investidos, ou seja, o quanto renderam os investimentos e, consequentemente, 

qual o nível de êxito econômico da empresa (MATARAZZO, 2010)
v
. 

Desta maneira, para demonstrar a rentabilidade correspondente aos aportes efetuados nas empresas, serão 

especificados para fins deste estudo os quocientes comuns à diversos autores, são elas: Taxa de Retorno sobre 

Investimentos, Taxa de Retorno sobre Patrimônio Líquido, Giro do Ativo e Margem de Lucro. 

 

Taxa de Retorno sobre o Investimento 

 

Para Matarazzo (2010, p. 113) o indicador de retorno sobre o ativo (investimento) “mostra quanto a 

empresa obteve de lucro líquido em relação ao ativo. É uma medida do potencial de geração de lucro por parte 

da empresa”. Entende-se que a taxa de retorno sobre o investimento (TRI) é um quociente que objetiva expressa 

o potencial que a entidade dispõe de almejar lucro ao final de um dado período, relacionado ao recurso que 

contém a sua disposição para operacionalizar os negócios. 

Ainda segundo Matarazzo (2010) o retorno sobre o ativo não é uma medida de rentabilidade do capital, 

mas um parâmetro da capacidade de obtenção de lucro e a geração de capital por parte da entidade. Desta 

maneira este índice indica quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 vendidos, logo sua 

interpretação é quanto maior, melhor. A fórmula de cálculo deste quociente é a seguinte: 

 

Fórmula 01 - Taxa de Retorno sobre o Investimento 

 

 
Fonte: Marion, 2010

vi
. 

 

Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido  

 

A Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (TRPL) ou simplesmente Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido, expressa o ganho alcançado sobre o capital próprio da entidade. Para Martins, Miranda e Diniz (2018, 

p. 126)
vii

 “a importância do Quociente de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (QRPL) reside em expressar os 

resultados globais auferidos pela gerência na gestão de recursos próprios e de terceiros, em benefícios dos 

acionistas”.  

Segundo Martins, Miranda e Diniz (2018) o grande papel do índice de retorno do patrimônio líquido é 

informar sobre a capacidade da empresa de remunerar o capital que foi investido pelos sócios. Basicamente, de 

um modo geral, a TRPL indica quanto a empresa obteve de lucro para cada R$ 100,00 de capital próprio 

investido, ou seja, sua interpretação é quanto maior, melhor e sua estrutura de cálculo é a seguinte: 
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Fórmula 02 - Taxa de Retorno sobre Patrimônio Líquido 

 

 
  Fonte: Marion, 2010. 

 

Para Assaf Neto (2017, p. 238)
viii

, o retorno sobre o patrimônio líquido “representa a taxa de 

rentabilidade auferida pelo capital próprio da empresa, sendo dimensionado pela relação entre o lucro líquido e o 

patrimônio líquido”. 

 

Margem de Lucro 

 

A Margem de Lucro (M.L.) apresenta a lucratividade que a empresa alcança depois de deduzir todos os 

seus custos, despesas e impostos. Pode-se considerar a margem de lucro um relevante indicador para avaliação 

do desempenho institucional, visto que é equivalente aos resultados que a empresa auferiu de fato.  

Pode-se entender desta maneira que a margem de lucro indica quanto a empresa obtém de lucro para cada 

R$ 100,00 vendidos. A interpretação deste índice é, quanto maior, melhor e sua fórmula de cálculo é 

representada do seguinte modo: 

 

Fórmula 03 - Margem de Lucro  

 

 
Fonte: Marion, 2010. 

 

Margem de lucro líquido significa quantos centavos de cada real de vendas sobraram após deduzir as 

despesas, custos e impostos, claramente que quanto maior a margem de lucro, melhor para a empresa (Marion, 

2010). Assim, a margem de lucro ou margem líquida representa o lucro obtido pela empresa ao final das 

operações em determinado período, já deduzidos todos os gastos e recursos utilizados para alcancá-lo.. 

 

Giro do Ativo 

 

O indicador de Giro do Ativo (G.A.) evidencia a eficácia com que a empresa utiliza seus ativos, 

objetivando gerar reais de venda, desta maneira quanto maior for a realização de vendas, mais ativamente os 

ativos serão utilizados (Marion, 2010). 

Entende-se deste modo que, quanto mais a empresa conseguir girar o seu ativo, mais favorável serão os 

resultados obtidos. Desta maneira compreende-se que este quociente indica a quantidade de vendas da entidade 

em relação ao capital aplicado e mensura quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento no ativo 

total. A interpretação do índice de giro do ativo é quanto maior, melhor e sua maneira de cálculo é apresentada 

da seguinte forma: 

 

Fórmula 04 - Giro do Ativo 

  

 
Fonte: Marion, 2010. 

 

Para Martins, Miranda e Diniz (2018, p. 172), “esse índice compara as vendas da empresa com o seu 

investimento. É estabelecida uma relação entre as vendas líquidas e o ativo da entidade. Ou seja, esse índice 

indica quanto a empresa vendeu para cada real investido”. Portanto, o giro do ativo evidencia o quanto do 

investimento do ativo está em movimento, gerando lucro pra a empresa. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O presente trabalho partiu de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, documental e estudo 

de caso, utilizando do método indutivo, com a finalidade de conhecer e analisar a situação das empresas ligadas 

ao tema proposto. 
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A amostra desse estudo é formada pelas 03 (três) companhias que compõem o segmento petroquímico da 

B3, ou seja, 100% do universo da pesquisa.  

Inicialmente, foram coletados os dados necessários para a realização dos cálculos dos indicadores 

diretamente nos Balanços Patrimoniais e nas Demonstrações dos Resultados dos Exercícios (DRE) das três 

empresas, dos anos de 2015, 2016 e 2017, disponíveis no sítio eletrônico da B3. 

Os dados obtidos (receita bruta/vendas, lucro líquido, ativo total e patrimônio líquido) foram transferidos 

para um editor de planilhas eletrônicas, pelo qual foram realizados todos os cálculos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os indicadores de maior importância para os sócios, para o governo e para os investidores são o de 

rentabilidade. São indicadores que demonstram o lucro e aproveitamento de cada investimento, incluindo qual o 

lucro e em quanto tempo sem tem o retorno destes investimentos, sendo, portanto, de total interesse desses 

usuários. Assim, a rentabilidade é um fator essencial para a continuidade empresarial. Um comparativo dos 

indicadores de rentabilidade das empresas em análise será apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 01 – Comparativo de Indicadores de Rentabilidade das Empresas Petroquímicas da B3 

INDICADORES DE RENTABILIDADE DAS EMPRESAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO DA B3 

INDICADOR 
BRASKEM S.A. ELEKEIROZ S.A. GPC PARTICIPAÇÕES S.A. 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

T.R.I. 0,08 -0,01 0,05 0,10 -0,79 -0,01 0,14 0,08 -0,08 

T.R.P.L. 0,73 -0,42 2,92 0,32 -3,09 -0,02 0,63 4,39 1,69 

M.L. 0,08 -0,02 0,06 0,05 -0,45 -0,01 0,24 0,13 -0,14 

G.A. 0,92 0,91 0,77 2,14 1,77 1,17 0,60 0,60 0,56 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

Ao analisar os dados acima, a situação verificada, em relação à Taxa de Retorno sobre o Investimento 

(T.R.I.), é que a Braskem possuía, ao contrário das outras duas, um índice de retorno positivo em 2015 (0,05), 

enquanto que em 2016 a única a apresentar um retorno positivo deste indicador foi a GPC Participações (0,08). 

Em contrapartida, em 2017, todas as empresas auferiram bons resultados e, consequentemente bons indicadores, 

seguindo essa sequência em relação aos melhores desempenhos: 1) GPC Participações (14%); 2) Elekeiroz 

(10%) e; 3) Braskem (8%). 

Já em relação à Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (T.R.P.L.), a única que apresentou um 

retorno negativo foi a Elekeiroz em 2015 (-0,02). Em 2016, a GPC Participações foi a única que apresentou 

resultado positivo, sendo este muito satisfatório inclusive (4,39) e a Elekeiroz apresentou resultado inverso, 

muito negativo (-3,09). Considerando o ano de 2017, todas as empresas apresentaram resultados positivos, cuja 

sequência de bom desempenho foi a seguinte: 1) Braskem; 2) GPC Participações; 3) Elekeiroz. 

A Braskem foi a única empresa a apresentar Margem Líquida (M.L.) positiva em 2015 (0,06). Já em 

2016, a única a presentar resultado positivo foi a GPC Participações (0,13), onde no mesmo período a Elekeiroz 

apresentou um resultado muito negativo (-0,45). Analisando o exercício de 2017, nota-se mais uma vez que 

todas as empresas obtiveram bons resultados e que as que apresentaram indicadores mais satisfatórios, foram, 

respectivamente: 1) GPC Participações; 2) Braskem e; 3) Elekeiroz.  

Os Giros dos Ativos (G.A.) mais satisfatórios, nos três anos, foram, consecutivamente, o da Elekeiroz, o 

da Braskem e o da GPC Participações. De uma forma geral, todas as empresas aumentaram este índice, quando 

comparados os exercícios de 2015 à 2017. 

 

CONCLUSÃO 

 
Cada índice, com sua importância, permitiu uma conclusão em relação à comparação entre as 

companhias. De uma forma geral e como resposta ao objetivo proposto, a Braskem apresentou os melhores 

indicadores de rentabilidade, podendo ser considerada a empresa que apresenta a melhor opção para 

investimento, tanto em relação a sua estabilidade econômica, como também por se tratar da empresa com maior 

porte entre as três, sendo inclusive umas das empresas dominantes do setor.  
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Em seguida, como segunda melhor empresa para se investir, a GPC Participações apresentou as mais 

atrativas margens líquidas do segmento. Contudo, apresentou indicadores mais instáveis, sendo um investimento 

de maior risco, que é ideal para investidores que busquem maior agressividade de mercado. 

Já a Elekeiroz, apresentou, nos dois primeiros anos (2015 e 2016), indicadores negativos e em 2017, 

indicadores positivos, mas ainda modestos. Pela análise realizada neste trabalho, a Elekeiroz é a empresa com 

menos atratividade para investimento no momento.  

Como limitações deste estudo, destaca-se a impossibilidade de utilizar ainda outros indicadores de 

desempenho (endividamento, liquidez, atividade, etc.) em virtude da especificidade do tema. Estes indicadores 

poderiam ampliar a análise com um viés mais analítico em relação à gestão e outros olhares econômicos e 

reforçar as conclusões obtidas, porém, para conhecer as melhores empresas para se investir em determinado 

segmento, analisando a rentabilidade/lucratividade, os indicadores utilizados neste estudo são os mais relevantes 

e indispensáveis. 

Como recomendações para futuras pesquisas, é válido salientar a possibilidade de incluir a análise dos 

demais indicadores citados nas limitações, abordando a temática como uma análise geral das empresas 

estudadas. Além disso, outra possibilidade de estudo é aplicar a mesma metodologia em outro segmento da 

Bolsa de Valores, especialmente o setor de petróleo, gás e biocombustíveis, tanto em relação à rentabilidade, 

como também uma análise geral do segmento/setor. 
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RESUMO: A violência contra a mulher consiste em um grave problema que deve ser debatido e enfrentado 

principalmente pelos órgãos governamentais e pela sociedade. Embora atualmente existam leis e programas que 

defendam os direitos das mulheres, os índices de violência não diminuem significativamente, ou seja, há muito 

mais a ser feito. O presente trabalho tem o intuito de apontar a escassa aplicação de políticas públicas em prol do 

combate à violência contra a mulher, bem como esclarecer a ineficácia do atendimento humanizado às vítimas de 

importunação sexual. Outrossim, diante das diversas leis existentes, é necessário compreender porque as mesmas 

não são suficientes para combater o tipo de violência supramencionado. Do mesmo modo, é importante entender 

como funcionam, quais os problemas no momento de atuar na sociedade e, principalmente, identificar quais suas 

limitações e os erros cometidos. A problemática da importunação sexual tem se tornado um dos temas mais 

debatidos contemporaneamente, havendo maiores preocupações na criação de leis e na implementação de 

políticas públicas de amparo e assistência à mulher vítima. Ante o exposto, esse trabalho tem a pretensão de 

contribuir com a divulgação e a acessibilidade de informações para a população acerca dos meios de recorrer às 

medidas de prevenção, combate e amparo às vítimas de importunação sexual, bem como sanar dúvidas sobre o 

que é necessário para obter o devido atendimento pelos órgãos responsáveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: violência; importunação sexual; políticas públicas. 

 

How to enforce the guardianship and protection of women against the 

creation of new protectionist legislation? 

ABSTRACT: The violence against women is a serious problem that must be debated and faced mainly by 

government agencies and society. Although there are currently laws and programs that defend women's rights, 

the rates of violence do not decrease significantly, meaning there is much more to be done. The present study 

aims to point out the scarce application of public policies to combat violence against women, as well as to clarify 

the inefficacy of humanized care for victims of sexual harassment. Also, in view of the various existing laws, it 

is necessary to understand why they are not sufficient to combat the types of violence mentioned above. In the 

same way, it is important to understand how they work, what problems they have in the moment of acting in 

society, and especially to identify their limitations and mistakes. The problem of sexual harassment has become 

one of the most debated issues at the moment, with greater concerns regarding the creation of laws and the 

implementation of public policies of protection and assistance to female victims. In view of the above, this work 

intends to contribute to the dissemination and accessibility of information to the population about the means of 

resorting to measures to prevent, combat and protect the victims of sexual harassment, as well as to answer 

questions about what is necessary to obtain due care by the responsible organs. 
 

KEYWORDS: violence; sexual harassment; publics politcs. 

 

APOIO FINANCEIRO: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL. 

 

INTRODUÇÃO  

 
A violência contra a mulher envolve uma problemática bastante complexa, sobretudo, no aspecto dos 

meios de proteção às vítimas, a forma que são utilizados e de qual maneira que são concretizados. É sabido que 
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diversas políticas públicas, leis e outros mecanismos foram criados com o intuito de proteger os direitos das 

mulheres, como, por exemplo, a implementação de Delegacias de Atendimento à Mulher que realizam ações de 

proteção às vítimas dos mais variados tipos de violência, bem como de investigação dos crimes e Centros de 

Referência À Mulher Em Situação de Violência, os quais executam ações de prevenção e acolhimento. Embora 

essas implementações tenham sido um grande avanço na proteção e no atendimento às mulheres, elas, assim 

como outros mecanismos utilizados no combate a essa espécie de violência, se deparam com diversos 

obstáculos, principalmente no que tange a sua efetivação. Não é suficiente a existência de aparatos legais para 

proteger às vítimas, se faz necessário que haja a execução de políticas públicas que visem prevenir, conscientizar 

e evitar que condutas de importunação sexual aconteçam constantemente no cotidiano feminino.  

   E é diante desse contexto que o presente trabalho procura expor como os órgãos na cidade de São José 

da Tapera atuam diante das ocorrências de importunação sexual, apesar de que esse crime tenha como vítima 

qualquer pessoa, é notório que na maioria dos casos a vítima seja uma mulher. Assim, a importunação sexual é 

mais uma violência que tem no sujeito passivo o gênero feminino. 

Nesse contexto, mister se faz mencionar alguns pontos da Lei nº 13.718/18 que criminaliza a conduta 

mais comum: masturbar-se em público. Antes da mencionada lei esse tipo de conduta era tratada como 

contravenção penal, a qual punia com multa quem importunava alguém de modo ofensivo ao pudor. Após a nova 

legislação, quem pratica ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de outrem poderá ser 

punido, tornando-se recluso e cumprindo pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos. Não obstante essa lei seja muito 

importante e necessária, ela terá de enfrentar diversos problemas já existentes antes da sua criação, sendo um 

destes, a dificuldade de aplicação de mecanismos de proteção à mulher, por exemplo, a falta de elementos 

necessários à qualificação do atendimento oferecido à vítima. A falta de atendimento específico e humanizado, 

leva a exposição da vítima, visto que é comum que autoridades não deem credibilidade ao depoimento da 

mesma, sendo o resultado da debilidade dos órgãos responsáveis por atuar nas ocorrências de crimes contra a 

dignidade sexual. 

Assim, o trabalho em questão tem como objetivos mostrar de que forma os crimes de importunação 

sexual são encarados pelos órgãos de proteção à mulher na mencionada cidade alagoana. Além disso, ressaltar 

quais os empecilhos enfrentados pelas políticas públicas e pelas leis no combate às condutas de violência à 

mulher, assim como a perspectiva de atuação dos órgãos após a supramencionada lei de importunação sexual. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A pesquisa fora realizada por meio de consulta em sites, bem como bibliografias e artigos, utilizando-se 

do método dedutivo. Além disso, também foi empregado o método qualitativo, através da coleta de dados no 

Fórum e no Centro Integrado de Segurança Pública situados na cidade de São José da Tapera. A coleta de dados 

teve por objetivo observar quantos casos de importunação sexual existem na cidade e como são tratados nos 

órgãos supramencionados e como o atendimento às vítimas é realizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 Nas visitas aos órgãos de São José da Tapera, notamos que no Centro Integrado de Segurança Pública 

há apenas um delegado plantonista, presente apenas nos dias de plantão, quais sejam, terça-feira e quarta-feira, 

tendo, portanto, um servidor incapacitado para atender as vítimas de importunação sexual na ausência do 

delegado, visto que há cerca de um mês condutas como esta têm se repetido constantemente e nada foi feito, até 

o momento, pela autoridade policial responsável. Há recusa de registrar boletim de ocorrência, inclusive, 

negando o direito às vítimas. É notória a falta de capacitação de profissionais deste centro de segurança pública. 

Contudo, com base na pesquisa, nota-se a escassa tramitação de ações nesse sentido, bem como a 

pequena quantidade de registros de boletins de ocorrência, fato que se deve à falta de incentivo à denúncia. Nota-

se que a falta de políticas públicas de amparo, incentivo e conscientização das vítimas interfere diretamente 

nesse resultado, contribuindo para a impunidade dos criminosos e encorajando a continuidade de tais condutas. 

 Anteriormente ao dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, a conduta era considerada apenas 

contravenção penal (crime-anão, de acordo com Nelson Hungria), ou seja, possuía uma pena branda. Após ser 

sancionada a Lei 13.718/18, pelo Ministro Dias Toffoli, esta conduta passa a ter pena de reclusão de 1 (um) a 5 

(cinco) anos, bem como passa a ser crime. Ademais, convém mencionar que a pena da aludida lei será aplicada 

independentemente do consentimento da vítima. Assim, a ação será pública incondicionada.   
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Nessa linha, é possível pontuar que os homens que se masturbarem ou ejacularem em mulheres em 

locais públicos serão enquadrados na Lei de Importunação Sexual. Casos como estes são muito comuns, 

conforme verificado pela pesquisa realizada e pela coleta de dados que constatou a existência desse tipo de ato 

na cidade de São José da Tapera, todavia, não são noticiados nem registrados.  

 

Na fase preparatória da pesquisa de campo em São José da Tapera, foi constatado que o número de 

casos é baixo, conforme o gráfico apresentado, apenas 9 registros de casos de importunação sexual, o que não é 

necessariamente bom, visto que a inexistência de registros não significa que não há casos dessas natureza, mas 

apenas que não foram denunciados, seja por medo, por falta de informação ou ausência de incentivo ou de 

políticas que auxiliem as vítimas quando estas necessitarem de ajuda para combater a violência sofrida. Além do 

mais, ressalta-se que na supramencionada cidade não há uma Delegacia de Atendimento a Mulher o que se torna 

mais um óbice no combate à violência contra a mulher no sertão alagoano. 

 Nota-se que durante o período em que a conduta era caracterizada como contravenção penal – pelo 

Decreto-Lei nº. 3.688/41: art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo 

ofensivo ao pudor. – não há casos registrados, visto que como anteriormente mencionado não havia Delegacia 

no município, bem como não havia sido inaugurado o Centro Integrado de Segurança Pública. Apesar do CISP 

ter sido inaugurado em dezembro de 2016, não houve registro de ocorrência até o mês de agosto do ano de 2018, 

haja vista que o amparo às vítimas que desejam denunciar casos como este é praticamente inexistente na cidade.  

A despeito do que fora apurado durante as visitas, cabe salientar que a impunidade, a falta de incentivo 

à denúncia e a constância dessas condutas, bem como o despreparo de autoridades “competentes”, estão 

intimamente ligados à cultura machista a qual vivemos. Os depoimentos das vítimas são postos em descrédito, 

caracterizados como exagerados e duvidosos, sendo, o agressor, o que possui total razão diante da maioria 

esmagadora das autoridades policiais. 

 

CONCLUSÃO 
É cristalino que somente a criação de leis e de mecanismos de proteção à mulher não são suficientes 

para combater a violência sexual, é preciso que juntamente com as novas legislações haja uma “capacitação” ou 

mesmo a contratação de pessoas preparadas para atender as vítimas, para que assim as situações de violência e 

de atendimento precário às vítimas sejam combatidas de forma efetiva. Ademais, a falta de informação das 

vítimas de importunação sexual acerca das medidas de prevenção e dos meios que podem ser utilizados para 

combater essas condutas criminosas impossibilitam que essa problemática seja devidamente resolvida de forma 

que os direitos das mulheres sejam realmente protegidos. 

Como anteriormente mencionado, as Delegacias de Atendimento à Mulher são tidas como grande 

avanço na proteção da mulher, uma vez que impulsiona o aumento de denúncias e amplia a discussão da 

violência contra a mulher ao expor a quantidade de violência existente para o público. No entanto, o que ocorre 

na cidade de São José da Tapera diverge, pois possui um servidor despreparado para atender as vítimas e não há 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
627 

uma Delegacia Especializada da Mulher, bem como não há servidoras para agir diante das situações as quais há 

importunação sexual e isso acaba por dificultar a concretização dos mecanismos de tutela dos direitos das 

mulheres. 

De fato, a violência contra a mulher, em geral, consiste em um problema que encontra dificuldades de 

ser enfrentado e consequentemente diminuído por diversas razões. Dentre elas, a cultura machista que objetifica 

o gênero feminino e induz o agressor a agir com sentimento de posse, bem como a falta políticas que incentivem 

a vítima a denunciar e, sobretudo, o quase extinto amparo às mulheres que buscam denunciar em órgãos 

responsáveis, as quais são recebidas em situação de descrédito, sendo incentivadas a não seguir com a denúncia. 

No entanto, ao visitar o Fórum da Comarca de São José da Tapera, restou claro que há, por parte do 

Exmo. Sr. Juiz Thiago Lopes, o interesse em atuar e efetivar projetos que combatam condutas que violem à 

mulher e conscientizem a população acerca do assunto, sobretudo o público jovem nas escolas do referido 

município do sertão alagoano, juntamente com os componentes deste trabalho. Fica claro que ações benéficas 

como as supramencionadas, encabeçadas pelo Exmo. Sr. Juiz, devem ser seguidas para que haja mudança nesse 

cenário misógino e machista que objetifica a mulher. 
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RESUMO: A atual fase do modo de produção capitalista tem como marca principal a financeirização, é 

através dela que o capital especulativo ou fictício vem a ter maior manifestação, sendo um dos meios de maior 

rentabilidade econômica. A concentração e a centralização do capital ganharam devido a isso uma escala 

planetária, auxiliando para um nível de acumulação ainda maior. Dito isto, este artigo apresentará o caso da 

aquisição da Time Warner, gigante internacional de produção de conteúdos audiovisuais, pela AT&T, que atuava 

no setor de telecomunicações, como um exemplo das consequências da financeirização, abordando como objeto 

principal de investigação as questões legais analisadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) do Brasil. Para isso, a metodologia estabelecida considera uma pesquisa bibliográfica, num primeiro 

momento, especialmente a partir de Paulo Netto e Braz (2011) sobre a reestruturação do capitalismo em sua fase 

contemporânea; em seguida; utilizaremos a pesquisa documental a partir de sites de notícias especializados em 

negócios da comunicação e o do CADE, observando ainda os documentos do processo nessa instância, para 

apresentar o histórico dessas empresas e analisar o processo em andamento. 
 

PALAVRAS-CHAVE: AT&T, telecomunicações, concentração. 
 

Concentration and strengthening of communications conglomerates: 

the purchase of Time Warner by AT & T 
 

   ABTRACT: The current phase of the capitalist mode of production has as its main mark the financialization, it 

is through it that the speculative or fictitious capital comes to have greater manifestation, being one of the means 

of greater economic profitability. Concentration and centralization of capital have thus gained a planetary scale, 

helping to an even greater level of accumulation. That said, this article will present the case of the acquisition of 

Time Warner, an international giant of audiovisual content production, by AT & T, which was active in the 

telecommunications sector, as an example of the consequences of financialization, addressing as main research 

object the legal issues analyzed by the Administrative Council of Economic Defense (CADE) of Brazil. For this, 

the established methodology considers a bibliographical research, at first, especially from Paulo Netto and Braz 

(2011) on the restructuring of capitalism in its contemporary phase; then; we will use the documentary research 

from news sites specialized in communication business and CADE, also observing the documents of the process 

in this instance, to present the history of these companies and analyze the process in progress. 
 

KEYWORDS: AT&T, telecommunications, concentration. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho traz a análise sobre a concentração dos mercados infocomunicacionais a partir do 

caso da compra da (então) Time Warner pela AT&T. Assim, faz-se necessário realizar uma breve introdução 

sobre a reestruturação dos mercados visando demonstrar as transformações do capitalismo, visto que este modo 

de produção se modifica ou se adequa e esta aquisição é uma demonstração das novas formas de concentração de 

mercado sob as atuais condições socioeconômicas. 
Analisar qualquer etapa deste processo é entender que o capital é a forma de manifestação das ações das 

mercadorias, pois as mercadorias são o resultado do esforço do trabalho colocado pelo homem em sua produção 

e sendo o valor dela, o tempo e o trabalho que houve para que ela venha se transformar de valor de uso para 

valor de troca. 
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A atual fase do capitalismo tem como marca principal a financeirização, é através dela que o capital 

especulativo ou fictício vem a ter maior manifestação, sendo um dos meios de maior rentabilidade econômica. A 

concentração e a centralização do capital ganharam devido a isso uma escala planetária, levando as relações 

econômicas para um nível de acumulação ainda maior. 
O capitalismo contemporâneo inicia-se nos anos 1970, com a crise do modelo de Estado de Bem-Estar 

Social, trazendo à cena várias transformações econômicas, sociais e políticas que geraram impacto sobre as 

nações. Segundo Paulo Netto e Braz (2011), este processo é decorrente da tentativa de novas formas de 

acumulação por parte dos grupos empresariais. Assim, do consumo em massa, principalmente na indústria 

automobilística quando as taxas de juros voltam a cair, a onda expansiva é substituída por uma longa onda 

recessiva, de maneira a trazer estabilidade à economia, com a riqueza sendo acumulada com maior produção e 

liberdade de atuação do capital. A reestruturação do capital se dá a partir do tripé: reestruturação produtiva, 

financeirização e ideologia neoliberal. 
As políticas neoliberais representam, assim, o capital sem controles sociais mínimos. Ainda de acordo 

com Paulo Netto e Braz (2011), o que se define como neoliberalismo é uma concepção de homem (passivo, 

competitivo e calculista), uma concepção de sociedade (tomado com um agregado fortuito de indivíduos 

realizando seus propósitos privados) fundada na ideia da natural e necessária desigualdade entre os homens e 

uma noção rasteira de liberdade (vista como função de liberdade de mercado). A partir dos anos 1980, sob o 

rótulo de reforma o que vem sendo conduzido pelo capital é um gigantesco processo de contra-reforma, 

destinado à supressão ou redução de direitos e garantias sociais. A ideologia neoliberal sustenta a necessidade de 

diminuir as arrecadações do Estado e vem atacando diretamente as dimensões democráticas.  
Paulo Netto e Braz (2011) informam que o capitalismo financeiro é marcado pela especulação nos 

mercados financeiros e na bolsa de valores, sendo estruturado pelos mercados de ações. Com as crises 

econômica que o capitalismo sofreu, ele procurou por financiamento através de créditos bancários, capital de 

terceiros e a vendas das ações de suas empresas por adesão de sócios, isso possibilitou a união de empresas ou 

até mesmo a comprar de uma pela outra tendo por base os investimentos em ações e, consequentemente, o 

monopólio influenciando na livre concorrência nos mercados. O surgimento do monopólio industrial ocorreu 

mais ou menos com a evolução das casas bancarias, visto que o surgimento deles é acompanhado pela 

monopolização também no âmbito do capital bancário. 

A estrutura de mercado como monopólio promove serviço ou condição apenas um fornecedor de um 

produto ou serviço, oferecidos aos consumidores e usuários, como define Kupfer (2002, p. 32): 

 
Monopólio é uma condição de mercado caracterizada pelo controle, por um só 

produtor, dos preços e das quantidades de bens ou serviços oferecidos aos usuários e 

consumidores. Estes usuários e consumidores não possuem alternativas, se não 

comprar do monopolista. Isto faz com que o monopolista opere sempre com lucros 

extraordinários. O preço cobrado pelo monopolista será sempre maior do que em 

competição perfeita e a quantidade vendida sempre menor. 
 
 
Porém, a ideologia neoliberal sustenta a ideia que o estado venha ter pouca influência na economia, 

porém sabe-se que sem a intervenção do estado não existe capitalismo. O monopolista não quer a diminuição do 

Estado mais diminuição de suas funções. Visto que o objetivo declarado do monopólio é que haja uma plena 

liberdade na escala mundial para que o fluxo de capital e mercadoria seja contínuo que tantas normas e 

burocracias para que eles possam agir livremente. 
Por diversas transformações o capital vem passando por esses últimos anos, a economia imperialista nessa 

terceira fase chega como financeirização do capital iniciando em 1973, ela traz a ideia do capitalismo financeiro 

tendo nela o espírito especulativo e predatório, pelo enriquecimento rápido e a destruição estruturada pelo ativo 

por meio da inflação, isso pelos recursos informacionais. Porém seu objetivo está na superacumulação e na 

queda da taxa de lucro dos investimentos industriais  
Essa nova realidade de internacionalização de capitais, com diminuição da regulação estatal de mercados, 

gera uma disputa internacional em todos os setores da economia, o que gera uma mudança no perfil da 

concorrência a partir dos líderes de oligopólios locais. Eles se veem numa disputa em volta à uma escala 

financeira muito maior do que até então era necessário para o enfrentamento nos seus determinados setores 

econômicos ou tentar manter-se como líder local, visto que a cada momento essa disputa só aumenta, 

principalmente através dos avanços tecnológicos essa disputa desigual, conforme evidenciam Santos, Rocha e 

Lemos (2016). Como afirma ainda Brittos (2010, p. 55-56): 
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O resultado é um sistema que privilegia o capital financeiro, presente nos principais 

negócios, e um mercado global oligopolizado, o que exacerba a dificuldade de 

tomada de decisões autônomas. Com desregulamentações, privatizações e aberturas 

generalizadas, ampliou-se o curso histórico do capitalismo, de as empresas buscarem 

novos mercados para a realização de lucros. 

A concentração das empresas objetiva a sobrevivência em um mercado global, com internalização 

surgiram clientes que consumem produtos sob modelos mais gerais e isso demandou respostas rápidas sobre 

como agir em um mercado globalizado, tornando assim mais dinamizados entre si, fazendo com que as alianças 

cresçam globalmente. 
Os mercados internacionais vêm procurado alianças econômicas para aumentar a entrada de seus produtos 

ou serviços nos outros países os tornando assim líderes de mercado. Através da financeirização, com compra e 

vendas de ações de outras empresas se fortaleceu a junção e grandes conglomerados de empresas sob o domínio 

mundial de mercado infocomunicacional, onde isso poderá gerar grandes consequências para o mercado 

consumidores e concorrentes o tornado assim esses mercados desleais e propícios à desigualdade em termos de 

concorrência. Conforme Almiron (2008, p. 4): “la configuración del régimen financiarizado hace que los 

mercados financieros hayan tomado el relevo de las políticas económicas y de la negociación colectiva propia 

del fordismo. Y ello está sucedendo paulatinamente en todos los sectores industriales, también en las industrias 

culturales”. 

O processo de financeirização adentra em todos os setores de mercado, incluindo os dedicados à 

produção, distribuição e consumo de bens culturais ou de infraestrutura comunicacional. Almiron (2008) indica, 

assim, que no caso da infocomunicação, a financeirização representa a característica principal dos meios de 

comunicação nos sistemas capitalistas avançados. 

Dito isto, apresentaremos o caso da aquisição da Time Warner, gigante internacional de produção de 

conteúdos audiovisuais, pela AT&T, que atuava no setor de telecomunicações como um exemplo das 

consequências da financeirização e as questões legais envolvidas nisso quanto às normas sobre concorrência no 

Brasil. 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este relato de investigação utiliza-se da pesquisa qualitativa, a partir da forma de abordagem e 

organização metodológica da indução. Quanto à forma de estudo, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, num 

primeiro momento, especialmente a partir de Paulo Netto e Braz (2011) sobre a reestruturação do capitalismo em 

sua fase contemporânea; e de Almiron (2008) sobre o capitalismo financeiro nos meios de comunicação. Em 

seguida, utilizaremos a pesquisa documental a partir de sites de notícias especializados em negócios da 

comunicação e o do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), observando ainda os documentos 

do processo nessa instância, para apresentar o histórico dessas empresas e analisar o processo concluído no final 

de 2017 sobre a aquisição da Time Warner pela AT&T; além de recorrer à Lei do Serviço de Acesso 

Condicionado a Pagamento (Lei nº 12.485/2011, para tratar das questões próprias de regulação midiática, que 

não necessariamente seriam cobertas pela análise do CADE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A história da AT&T tem início em 1875, em um acordo entre o inventor Alexander Graham Bell e dois 

homens, Gardiner Hubbard e Thomas Sanders, que financiaram o seu trabalho, que era inventar um telégrafo 

falante, que veio a se chamar de telefone. A companhia de comunicação AT&T (American Telephone and 

Telegraph) era uma companhia que trabalhava exclusivamente com telecomunicação, oferece serviços de 

telecomunicação de voz, vídeo, dados e Internet para empresas, particulares e agência governamentais. 
Depois de um longo processo, a AT&T foi dividida em diversas empresas menores, para estimular a 

concorrência, passando a ser conhecida nos Estados Unidos a ser uma rede de telefonia de comunicação à longa 

distância. As empresas filhas da AT&T são conhecidas nos Estados Unidos como “Baby Bells”. A AT&T 

original ficou apenas com as ligações de longa distância. Diariamente milhões de pessoas no mundo inteiro 

fazem ligações locais e internacionais, acessam a internet, transmitem dados pelos celulares, se comunicam 

através de vídeo conferencia ou assistem canais de televisão com sinais via satélite. E provavelmente, milhões 

delas utilizem os serviços da AT&T, a maior empresa de telecomunicação do planeta. 
A AT&T (2016) contava em 2016 com aproximadamente 96 milhões somente nos serviços de telefonia 

móvel e outros 4 milhões de consumidores na área de negócios em 22 estados americanos, além de empregar 

mais de 260 mil pessoas, sendo um gigante das telecomunicações globais, com vantagens competitivas em 
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diversos setores, fazendo frente aos concorrentes nacionais e internacionais, especialmente aqueles que estão 

sujeitos a leis menos restritivas. A empresa atuava, além dos Estados Unidos, na França, Suíça, Alemanha, 

Argentina, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Japão e Austrália, acesso à internet, com seus serviços chegando a mais 

de 220 países. 
Com os avanços tecnológicos e o crescimento enquanto grande conglomerado do setor, a AT&T segue a 

trajetória apontada no tópico anterior e avança tanto no mercado das telecomunicações quanto no de outras áreas, 

que se mostram lucrativas. Em 2014, compra o Directv Group, assumindo o comando de todas as operações da 

DirecTV no continente americano e da SKY no Brasil, entrando assim no ramo de TV por assinatura em nível 

multinacional. 
Um segundo passo, que nos interessa em especial neste artigo, foi dado em 20 de outubro de 2016, em 

que foi relatado que a AT&T estava em negociações para adquirir a Time Warner, conglomerado de alcance 

internacional de produção audiovisual, em um esforço para aumentar suas participações de mídia. O acordo foi 

fechado, numa quantia equivalente a mais de 80 bilhões de dólares. Se aprovado pelos órgãos reguladores 

federais dos Estados EUA, a fusão traria holdings de telecomunicações da AT&T sob o mesmo grupo como 

HBO, Turner Broadcasting System e o estúdio Warner Bross Time Warner (NYSE: TWX). 
Como consequência da compra, a Time Warner (anteriormente chamada de AOL Time Warner) (NYSE: 

TWX) teve de mudar de nome para Warner Media, por já ter uma empresa de telecomunicações que usa o nome 

“Time”. O histórico da empresa demarca a construção de um conglomerado de mídia da indústria de 

entretenimento com sede em Nova Iorque. Formado antigamente por duas empresas distintas, a Warner 

Communications, Inc. e Time Inc., (além da junção de uma terceira companhia, a Turner Broadcasting System, 

Inc.), a Time Warner, portanto, tinham seu foco econômico voltado para a produção cinematográfica, televisiva 

e literária. 
A fusão criará, assim, um grupo de mídia e tecnologia com controle sobre um vasto número de empresas 

de comunicação e de entretenimento, assim como os recursos para a sua difusão. A AT&T estima uma sinergia 

de US$ 1 bilhão em três anos com a união dos negócios. O valor da compra da Timer Warner foi confirmado 

84,5 bilhões de dólares. Além disso, AT&T prevê que adquira a dívida do grupo, o que elevaria para 108,7 

bilhões de dólares. 
Qualquer tipo de fusão ou compra de outras empresas precisa ser analisado por um órgão em defesa da 

concorrência em cada país que atuarem. No caso brasileiro, a análise deste tipo de negócio se dá no Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão criado em 1962, mas cuja consolidação do pensamento de 

defesa da concorrência se dá apenas em 1994, quando o CADE se torna independente, a partir da promulgação 

da Lei n. 8.884/1994, conhecida como Lei de Defesa da Concorrência. Esta é fruto das mudanças vividas no 

período de privatizações, abertura do mercado ao comércio exterior e reformas na economia brasileira. Segundo 

Petter (2011, p. 223): 

 
A missão do Cade é a de agente modernizador e defensor da concorrência dentro de 

um estado regulador moderno, pró-moderno, de modo a influenciar, no dia a dia do 

cidadão, a partir do estímulo da concorrência no setor de serviços e produtos 

oferecidos à sociedade. 
 
 
Em maio de 2012, com a entrada em vigor da nova lei de defesa da concorrência, Lei nº 12.529/2011 

(BRASIL, 2018a), o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), foi novamente reestruturado e a 

política de defesa da concorrência no Brasil teve significativas mudanças. Pela nova legislação, o Cade passou a 

ser responsável por instruir os processos administrativos de apuração de infrações à ordem econômica assim 

como os processos de análises de atos de concentração, competências que eram antes da Secretaria de Direto 

Econômico (SDE) e da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos (SEAE). 
A principal mudança introduzida consistiu na exigência de submissão prévia ao Cade de fusões e 

aquisições de empresas que possam ter efeitos anticompetitivos. Pela legislação anterior, essas operações podiam 

ser comunicadas ao Cade depois de serem consumadas, o que dá maior agilidade nos julgamentos. 
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SGE/Cade), manifestou-se 

em 22 de agosto de 2017 sobre a aquisição da Time Warner pela AT&T (SUPERINTENDÊNCIA, 2017). A 

Superintendência-Geral fez um estudo de mercado onde observou que a junção dessas duas empresas, por serem 

de grande poder de mercado, mas atuantes tanto na distribuição de TV fechada (como dono da maior parte da 

Sky/DirecTV, uma das maiores empresas do segmento) quanto na programação dos canais, poderia trazer uma 

concorrência desleal no mercado de infocomunicação, pois haveria acesso a informações exclusivas nos dois 

setores, correndo o risco de gerar um duopólio nos dois setores: 
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A Superintendência-Geral também entendeu que a operação criaria incentivos para 

uma coordenação – ainda que tácita – entre as duas maiores programadoras de TV 

por assinatura (Globosat e Time Warner) e as duas maiores operadoras do setor 

(Net/Claro e Sky) do país, prejudicando significativamente as empresas e os 

consumidores do segmento de TV paga (SUPERINTENDÊNCIA, 2017). 

 

 

O parecer também informou que não cabia ao Cade analisar os efeitos da Lei 12.485/2011, que trata da 

oferta paga de conteúdo audiovisual – algo que trataremos ainda neste trabalho. Porém, conclui que, da forma 

que estava estabelecida, a compra não poderia ser autorizada, cabendo ao tribunal do Conselho avaliar em num 

prazo de 240 dias. 

Em 18 de outubro de 2017, o tribunal do Cade deu o aval autorizando com restrições a aquisição da Time 

Warner pela AT&T, condicionando a assinatura de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC) para evitar 

a exclusão e a discriminação de concorrentes nos mercados de programação e operação de TV por assinatura 

(COMPRA, 2017). 

Os remédios para evitar maiores problemas de mercado estavam centrados nas seguintes questões: 

“manutenção da Sky Brasil e das programadoras de canais Time Warner como pessoas jurídicas separadas e com 

estruturas de administração e governança próprias”; oferecer às demais programadoras “todos os canais de 

programação licenciados à Sky, mediante condições não-discriminatórias”; e “a Sky Brasil não poderá recusar 

transmitir ou impor termos para transmitir que possam ser considerados discriminatórios em relação às 

provedoras de canais de programação não-afiliadas à AT&T” (COMPRA, 2017). Seria nomeado, ainda, um 

consultor independente para verificar se as exigências estavam sendo cumpridas. 

A Lei de Serviço de Acesso Condicionado a pagamento (Lei 12.485/2011) trata da TV paga no Brasil, 

incluindo uma série de aspectos judiciais que o Cade impôs no ACC, evitando problemas de propriedade 

cruzada. 

Já no primeiro capítulo, a Lei 12.485/2011 traz no inciso 3c do Artigo 2º que a produção de conteúdo para 

esse tipo de negócio deve: “não ser objeto, de acordo de exclusividade, que impeça sua programadora de 

comercializar, para qualquer empacotadora interessada, os direitos de sua exibição ou veiculação” (BRASIL, 

2018b), de maneira a não comprometer o mercado concorrencial devido os benefícios na estrutura de mercado 

que isso poderia dar. Ainda nesse mesmo artigo, mas no inciso XXII, ressalta-se que não se deve “manter 

vínculo de exclusividade que a impeça de comercializar, para qualquer empacotadora, os direitos de exibição ou 

veiculação associados aos seus canais de programação” (idem), para que, conforme a lei, não se tenha domínio 

de mercado de uma ou mais empresa. 

No inciso VI do Artigo 3º presente no segundo capítulo da Lei Seac (BRASIL, 2018b), dentre os 

princípios fundamentais da comunicação audiovisual de acesso condicionado há a defesa da liberdade de 

iniciativa, mas com mínima intervenção da administração pública, segundo os preceitos da atual fase do 

capitalismo, mas considera ainda que deva haver a defesa da concorrência por meio da livre, justa e ampla 

competição e da vedação ao monopólio e oligopólio nas atividades de comunicação audiovisual de acesso 

condicionado. 

Para que a lei seja aplicada é necessário denúncia formal no âmbito do Cade sobre o assunto. 

 

CONCLUSÕES 

 
O avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação andam em conjunto com as mais recentes 

evoluções do modo de produção capitalista, auxiliando na concentração do capital tanto pela liberdade e rapidez 

do tráfego de recursos financeiros quanto por ter transformado a área de infocomunicação como um importante 

setor de acúmulo do capital. 
A procura por grandes inovações e domínio de mercado vem trazendo grandes efeitos também nessa área. 

Visto o caso aqui tratado, desde a criação das empresas Time Warner pela AT&T até à sua junção, há um grande 

debate sobre a concentração de mercado e a reconstituição dos oligopólios que comandam o setor, tendo efeitos 

práticos como o do recente encerramento dos canais Esporte Interativo na TV fechada. 
Sendo o processo de financeirização um dos grandes motivos desses grandes aglomerados, a venda e 

compras de ações nos mercados financeiros trouxe grandes junções de empresas onde cada vez mais o domínio 

do mercado de infocomunicação se encontra na mão de poucos, dificultando a concorrência entre empresas que 

vende produtos ou serviços ligados a esse setor. 
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Procuramos demonstrar neste relato de pesquisa a necessidade de atuação de órgãos autônomos do em 

relação ao mercado para regular ações que estão diretamente relacionadas a fluxos econômicos e novos 

negócios, de maneira a, mesmo sob a perspectiva do capitalismo contemporâneo, não se tenha prejuízo na 

concorrência e, principalmente, para que isso não gere problemas do acesso dos consumidores a alguns produtos 

ou serviços. 
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RESUMO: O trabalho objetiva investigar o entendimento de alguns autores quanto ao assunto, além de estudar 

o que são os direitos fundamentais ligados aos direitos da personalidade e direito à imagem e o que as doutrinas 

hodiernas falam sobre considerar direitos da personalidade direitos fundamentais, no âmbito do Direito Civil e 

no Direito da Propriedade Intelectual. Muito se tem discutido se o Direito à Imagem e de personalidade estariam 

no campo de proteção do Direito Civil ou no Direito da Propriedade Intelectual, com base no que dispõe o caput 

do art. 24 da Lei de Direitos Autorais que dispõe sobre a proteção aos direitos morais do autor, inclusive o de se 

manter no anonimato, através das obras pseudônimas ou de não ver publicado certas obras por este escritas, 

mantendo-as inéditas ou escritas por outras pessoas, mas que digam respeito a sua pessoa. O STF em decisão 

unânime declarou inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou 

audiovisuais. A problemática reside na possibilidade da existência desses direitos e na possibilidade da tutela 

transversal, onde o uso não autorizado de imagem encontra limitações firmadas pela doutrina e jurisprudência, 

como a exploração econômica da vítima que teve suas obras expostas na mídia sem autorização e, a depender 

do conteúdo, a denegrição da imagem. Conclui-se que os direitos supramencionados são frutos de uma evolução 

jurídica em que os sistemas jurídicos contemporâneos se constituem com o dos Direitos estudados. Para tanto se 

utilizará do método de revisão bibliográfica qualitativa de abordagem dedutiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos autorais, Direitos morais do autor, Responsabilidade civil.  

 

Right to Image and the Right of Personality as the Fundamental Right to 

the Dignity of the Human Person: a bridge between civil law and 

intellectual property law 
 

ABSTRACT: This work aims to investigate the understanding of some authors on the subject, as well as to 

study what are the fundamental rights related to personality rights and the right to image and what current 

doctrines speak about considering rights of personality fundamental rights in the scope of Law Civil and 

Intellectual Property Law. Much has been debated whether the Right to Image and personality would be in the 

field of protection of Civil Law or Intellectual Property Law, based on what the caput of art. 24 of the Copyright 

Law that provides for the protection of the author's moral rights, including to remain anonymous, through 

pseudonymous works or not to see published works by this writing, keeping them unpublished or written by 

other people, but which concern your person. The STF in a unanimous decision declared the consent of a person 

biographical in relation to biographical literary or audiovisual works unenforceable. The problem lies in the 

possibility of the existence of these rights and in the possibility of transverse protection, where the unauthorized 

use of image has limitations established by the doctrine and jurisprudence, such as the economic exploitation of 

the victim who had his works exposed in the media without authorization and depending of content, denigrating 

the image. It is concluded that the above rights are the result of a legal evolution in which the contemporary legal 

systems are constituted with the rights studied. For this purpose, the method of qualitative bibliographical review 

of the deductive approach will be used. 
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KEYWORDS: Copyright, Author's moral rights, Civil liability. 

 

INTRODUÇÃO  

 

É inegável que as criações intelectuais, representam um estímulo primordial ao desenvolvimento cultural, 

econômico e de inclusão social do país, pois como já dizia o pesquisador Bruno Jorge Hammes, “os países que 

mais se desenvolveram, foram justamente àqueles que mais protegeram sua propriedade intelectual”. Por isso, 

com o auxílio das teorias e das práticas pedagógicas o presente estudo buscará uma maior compreensão dos 

principais aspectos relativos à propriedade intelectual, a partir de uma revisão bibliográfica, literária e 

jurisprudencial que englobe textos e decisões envolvendo as temáticas relativas à propriedade intelectual, com 

ênfase no direito à imagem e de personalidade. 

A propriedade intelectual salvaguarda as criações humanas do espírito, sendo, conforme definição do 

artigo 7º, da Lei 9.610/98, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

atual ou futuro, materializadas em obras literárias, artísticas, nomes, símbolos, invenções, sem deixar de 

considerar inúmeras outras produções intelectuais presente no cotidiano das pessoas. Ou seja, traduz as relações 

existentes entre o indivíduo e os bens imateriais produtos de seu intelecto, as quais são expressas sob diversas 

formas (BITTAR, 2001, p. 2).  

Esse grande ramo é dividido em duas categorias: os direitos autorais e conexos, âmbito no qual estão 

presentes as diversas manifestações literárias e artísticas, tais como: músicas, pinturas, desenhos, direitos morais 

do autor, direitos conexos, ou seja, abrange uma pluralidade de criações intelectuais; e a propriedade industrial, 

tutelada pela Lei 9.279/96, incide a proteção jurídica sobre as patentes, os desenhos industriais, as indicações 

geográficas, e outras produções industriais; e conforme preceitua a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI) ou WIPO (World Intellectual Property Organization), órgão autônomo dentro do sistema das 

Nações Unidas, a qual define a propriedade intelectual como a soma dos direitos relativos às obras literárias, 

artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos 

fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às 

descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem 

como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os 

outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico 

(BARBOSA, 2013, p. 7).  

Destarte, o estudo busca a demonstrar que a tutela jurídica do Direito à Imagem deve ser compreendida e 

interpretada no sentido de ampliação e preservação de um direito que fora garantido pelo Constituinte originário 

como sendo inalienável e inviolável e que, portanto, constitui-se como fundamental para uma vida digna por 

estar intrinsecamente ligado ao convívio do indivíduo em sociedade. Nesse ponto, tem-se que é dever do autor 

buscar respeitar tal direito, sob pena de arcar com as consequências jurídicas dos danos que vier a causar. 

Diante de todo o exposto, busca-se, por meio da presente pesquisa, estudar os contrapontos existentes 

entre o direito de propriedade intelectual e os direitos fundamentais de personalidade e da proteção à imagem. 

Ademais, o estudo objetiva ir além da mera conceituação destes direitos, analisando casos concretos e buscando, 

por fim, retratar o posicionamento atual da doutrina, da jurisprudência e da legislação vigente acerca dos limites 

e ponderações que devem existir entre a liberdade de expressão do autor e o direito fundamental que todo 

indivíduo possui sobre sua própria imagem. 

O objetivo deste trabalho é investigar o entendimento de alguns autores quanto ao assunto, além de 

estudar o que são os direitos fundamentais, a definição de direitos da personalidade e direito à imagem e o que as 

doutrinas hodiernas falam sobre a possibilidade de considerar direitos da personalidade direitos fundamentais, 

tanto no âmbito do Direito Civil como no Direito da Propriedade Intelectual, buscando uma ponte de ligação 

entre ambas às áreas do direito. Procura ainda investigar os precedentes já firmados acerca da temática, buscando 

no âmbito da responsabilidade civil uma limitação efetiva para problemática em comento, resultando assim o 

estudo na disponibilização de instrumentos punitivos de maior eficácia oriundos do ramo do direito cível, em 

loco o Direito da Propriedade Intelectual. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Referente à classificação metodológica abordada no presente projeto, trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

que concernente aos procedimentos técnicos, a pesquisa que será utilizada é a bibliográfica, uma vez que buscar-

se-á a resolução de um problema hipotético, através de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo 

as várias contribuições científicas, pois bem, insere-se, que esse tipo de pesquisa ensejará no aporte de subsídios 

para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado a temática 

apresentada na literatura científica.  Ademais, serão utilizados o método dedutivo-lógico, haja vista sua 

imprescindibilidade para a realização de qualquer pesquisa dessa natureza. Acrescenta-se que o sujeito da 

pesquisa encontra-se na investigação da relação entre a dogmática cível/constitucional do Direito à Imagem, à 

liberdade de informação e à liberdade de expressar-se sob enfoque que o interliga com o Direito à Propriedade 

Intelectual, em loco o Brasil, verificando-se até que ponto o Direito Civil serve como solucionador aos danos 

causados ao Direito à Imagem usurpado. 

Insere-se que o desenvolvimento da pesquisa emanará da análise dogmática acerca do Direito 

Constitucional e Cível, ademais da pesquisa jurisprudencial acerca deste assunto, além de decisões, livros e 

periódicos em geral que abordam a temática constitucional civilista, como também avaliação das atuais 

performances legislativas acerca da responsabilização civil. 

Por fim, a pesquisa será realizada em duas vertentes, sendo uma primeira de análise teórica e outra 

prática. A primeira fará uma inferência sobre o direito à imagem e a expansão da eficácia punitiva sob a égide da 

responsabilidade civil, ponderando suas interfaces com as cláusulas de proteção individual e inviolável 

resguardada na Constituição Federal e culminada com o direito à informação somado a liberdade de expressão, 

como fator limitador para a punição, tudo entrelaçado sob o viés do Direito à Propriedade Intelectual. E a 

segunda volta-se para a análise dos dados padronizados acerca da hermenêutica constitucional, avaliando o 

protagonismo do ordenamento judiciário nas decisões judiciais e nos processos jurídicos no campo cível. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No plano internacional, os direitos autorais e industriais estão resguardados em diversos documentos, 

como, por exemplo, da Convenção de Berna (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistics 

Works - 1886) e da Convenção de  União de Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property – 

1883). Há uma extensa proteção jurídica conferida à propriedade intelectual, inclusive pela Carta Magna de 

1988, a qual reconhece os direitos autorais e industriais no título dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

conforme elencados no artigo 5º, XXVII e XXIX, do texto constitucional. Diante desse robusto arcabouço 

normativo protetivo das criações do espírito, cabe levantar no meio acadêmico a discussão e o estudo sobre essa 

área do conhecimento jurídico, mormente quanto aos principais aspectos que permeiam as obras intelectuais e 

industriais, com destaque para o relevante papel socioeconômico dessas criações. Essas, desde os primórdios, 

suscitam aspectos econômicos, ao passo que salvaguardam aos autores a exclusividade na exploração das 

criações intelectuais e industriais (COELHO, 2006). Não se pode olvidar a relevante função desempenhada pela 

propriedade intelectual, especialmente a proteção jurídica conferida. 

Pois bem. Sem desprezar a importância da propriedade intelectual para a contemporaneidade, a presente 

pesquisa busca levantar questões sérias quanto as limitações que permeiam tal ramo do direito, uma vez que, ao 

passo que o autor tem direitos a sua obra, deverá, por outro lado, respeitar certos limites, como o direito 

fundamental de proteção à imagem, o qual está amparado pela Constituição Federal. 

A priori, discorda-se das opiniões que tendem a defender que a liberdade de informação não pode ser 

limitada, uma vez que tal argumento torna-se inadmissível nos casos em que há colisão entre a liberdade de 

expressar-se e o direito individual e inviolável que cada pessoa possui sobre sua própria imagem, nos termos 

previstos na Constituição Federal em seu no art. 5º, V, X, XXVII. Por isso, torna-se necessário estudar de 

maneira mais aprofundada os limites encontradas pelo autores, principalmente no que tange àquelas obras que 

podem de alguma maneira prejudicar a terceiros, em virtude da exposição indevida de sua imagem, o que de 

certo fere-lhe direito fundamental. 

A Carta Constitucional de 1988 foi desenvolvida em um contexto de incessante busca pela e efetivação e 

dos direitos fundamentais da coletividade e da pessoa humana. No intuito de evitar a ocorrência de 

arbitrariedades e a privação de liberdade que marcaram negativamente a história brasileira, foram transferidos 
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para o texto constitucional disposições sobre a liberdade e o total rechaço à censura prévia. Ocorre que algumas 

das disposições constitucionais que dão amplitude máxima à liberdade de expressão acabam em algum momento 

colidindo com outros direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Tal conflito não permite, a priori, o 

afastamento de um direito em detrimento de outro, uma vez que todos possuem o mesmo grau de importância. 

Pois bem. Nos casos em que ocorre o conflito de interessasses entre dois direitos com o mesmo patamar 

de proteção dado pela Constituição, cabe prioritariamente ao Poder Judiciário resolver este aparente choque entre 

normas jurídicas. Tal análise utiliza técnicas e princípios tais como: ponderação, proporcionalidade, 

razoabilidade e harmonização, visando resolver os casos concretos em que há a colisão de direitos, como 

exemplo desses casos, tem-se as discussões acerca das biografias não autorizadas. 

De início, torna-se necessário conceituar os direitos da personalidade, a fim de entender sua relação 

muitas vezes conturbada com o direito à liberdade de pensamento. Urge destacar que as garantias referentes à 

personalidade foram aos poucos se consolidando juridicamente, mormente em razão da ocorrência de diversos 

episódios onde as individualidades humanas foram severamente desrespeitadas. Pode-se afirmar que após a II 

Guerra Mundial e as barbaridades cometidas pelo nazismo, houve uma substancial mudança na ordem jurídica 

mundial, levando o Direito a repensar alguns de seus conceitos, de modo a criar garantias para a proteção de 

“uma categoria básica de direitos reconhecidos à pessoa humana, para assegurar uma tutela fundamental, 

elementar, em favor da personalidade humana, salvaguardando a própria raça.” (FARIAS; ROSENVALD, 2008, 

p. 107).  

Assim, a fim de garantir expressamente esses direitos personalíssimos foi promulgada, em 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, a qual impulsionou uma reformulação na maioria dos Códigos 

Civis, no intuito de que os Direitos da Personalidade fossem garantidos expressamente de maneira mais ampla 

expressa.  

Gomes (1999, p. 148), nos diz que “nos direitos da personalidade, compreendem-se direitos considerados 

essenciais à pessoa humana, que a doutrina moderna preconiza e disciplina, a fim de resguardar a sua 

dignidade”. De acordo com o referido autor, tais bens jurídicos se transfiguram em “projeções físicas ou 

psíquicas da pessoa humana, por determinação legal que os individualiza para lhes dispensar proteção.”. 

Segundo Stolze e Pamplona Filho (2011), os direitos de personalidade podem ser assim classificados de acordo 

com sua relação: a integridade física (direito à vida, à saúde ou inteireza do corpo, ao corpo, direito ao corpo 

morto, à voz), a integridade psíquica ou intelectual (liberdade de pensamento, de criação intelectual, à 

privacidade, ao segredo) e a integridade moral (direito à honra, direito à imagem). Farias e Rosenvald (2008), 

ressaltam que a classificação é feita apenas por questões didáticas não exaure o rol dos direitos da personalidade, 

os quais estão em constante evolução. Gonçalves (2014, p. 187) aponta os direitos da personalidade como sendo 

“absolutos, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e vitalícios.”. Desse modo, há que se destacar que os 

titulares de tais direitos não podem deles dispor, ou transmiti-los a terceiros, haja vista que nascem e se 

extinguem com o indivíduo. São entendidos como absolutos devido a sua relevância, razão porque devem ser 

impreterivelmente respeitados por todos. Caracterizam-se como ilimitados por não existir um número imutável 

de direitos da personalidade. São tidos como imprescritíveis por não se extinguirem através do decurso do 

tempo. Por fim, são considerados vitalícios e, em regra, apenas extinguem-se com a morte do indivíduo, mas 

alguns desses direitos são preservados até mesmo após a morte, como por exemplo o respeito ao corpo morto, à 

sua memória, moral ou sua honra. 

O pensamento é sem dúvida uma das características mais intrínsecas da humanidade, revelando-se através 

da capacidade de abstração e conforma as sociedades fixam mais complexas novos elementos são injetados nesta 

teia cognoscente. O ordenamento jurídico brasileiro garante que todas as pessoas são livres para pensar, crer e se 

filiar às diversas concepções filosóficas, políticas e religiosas, bem como expressar e criar obras a respeito do 

que acredita. Desse modo, entende-se que a melhor maneira de proteger um direito é justamente criando um 

ambiente favorável ao seu desenvolvimento, cujos aspectos objetivos visem à reafirmação de seu cerne.  

Ora, a liberdade consigna subjetivamente a fugacidade do pensamento. A CRFB/88 em seu artigo 5.º, 

inciso IV, garante o direito à liberdade de pensamento como direito fundamental, sendo vetado o anonimato. O 

dispositivo 220 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também dispõe sobre esse direito 

quando afirma que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição.”. Além da 

disposição da CRFB/88, o CCB/02 reza em seu artigo 11 que não há possibilidade de transmissão e nem de 

renúncia à liberdade de pensamento, sendo defeso o seu constrangimento. O que reflete no campo hermenêutico 

da intangibilidade do pensamento, devendo ser ele preferível em casos concretos em que a produção intelectual 

sofra constrição de qualquer gênero.  

Ademais, a Lei n.º 9.610/98 regulamentou os direitos autorais advindos das criações intelectuais. Apesar 

de ser um Direito Fundamental, garantido e protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, não se deve deixar 

de considerar a possibilidade de conflito com outros Direitos Fundamentais tão relevantes quanto o direito à 
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liberdade de pensamento. Uma vez que esse pensamento passa a ser exteriorizado de forma escrita ou falada, o 

direito estabelece a ele alguns limites. A liberdade de expressão do pensamento torna-se, então, passível de 

análise pelo Poder Judiciário e é possível a responsabilização civil ou penal do autor.  

No que tange ao Direito Civil, caso no exercício da manifestação do pensamento sejam constatadas 

ofensas a terceiros, os ofendidos têm o direito de reclamar danos morais ou materiais, com indenização 

estabelecida pelo judiciário. A liberdade de pensamento é garantida pelo ordenamento jurídico como forma de 

promover a dignidade da pessoa humana. No entanto, no momento que esse pensamento é expressado, da 

maneira que for, e atingir a honra de outra pessoa ou extrapolar os limites do aceitável, o Direito surge para 

defender aqueles que se sentirem prejudicados, material ou moralmente, pelas opiniões ou reflexos do 

pensamento dos outros. Nestes termos, as consequências podem ser tanto relacionadas ao Direito Civil e, até 

mesmo, ao Direito Penal (KRIEGER, 2015).  

Percebe-se assim, que o direito ao livre pensar e produzir não é completamente ilimitado. Assim, garantir 

a liberdade de pensamento não significa necessariamente permitir que, baseando-se em convicções particulares, 

o indivíduo possa ferir outros direitos alheios expressando e divulgando informações ou opiniões que os 

prejudiquem.  

 

CONCLUSÃO  

 

Diante das reflexões apresentadas, observa-se que o constituinte resguardou grande valor ao direito de 

livre pensamento, uma vez que tal direito está intimamente relacionado ao exercício da dignidade e da liberdade 

pertencente a cada indivíduo. Ocorre que, de igual modo, o constituinte também dispôs que cada indivíduo tem 

direito ao sigilo inviolável daquilo que diz respeito a sua privacidade. Há, portanto, uma nítida contraposição 

entre amos os direitos.  

Pois bem. De regra, cabe ao judiciário sanar as colisões entre direitos de mesma força normativa, de 

modo que ante ao referido conflito prefere-se o direito mais coerente, mais plausível no intuito de se conservar a 

estabilização dos efeitos sociais. Nota-se, pois, que o conflito é apenas aparente, uma vez que o próprio sistema 

jurídico determina quais são as técnicas a ser utilizadas para a resolução do caso concreto. 

Segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, no conflito real e de difícil solução das biografias não 

autorizadas, deve ser levado em conta que fatos relevantes da própria história de alguns personagens influem na 

coletividade. A tentativa de constranger a visão que outrem pode criar sobre fatos passíveis de compartilhamento 

social é aderir a um cerceamento incompatível com o Estado Democrático de Direito. Admitir, através dos 

artigos 20 e 21 do Código Civil brasileiro de 2002, que apenas a prévia autorização do biografado legitimaria 

obras literárias de cunho biográfico, mitiga a produção intelectual dos autores e empobrece os direitos conexos 

de informar e ser informado. 

Desta forma, na visão da Egrégia Corte, a autorização prévia caracterizaria uma espécie de censura, sendo 

esta inadmissível segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No entanto, a liberdade de 

pensamento não se caracteriza pela possibilidade de o indivíduo falar ou expressar o que quiser, sem qualquer 

reserva. 

No entanto, quaisquer abusos ou inadvertências que afrontem a imagem, a honra e os demais diretos 

conexos dos biografados serão passíveis de reparação, uma vez que, o Direito quer manter regularmente posta a 

balança da Justiça, para que esta não penda a favor de um direito fundamental em absoluto detrimento do outro. 

Conclui-se a propriedade intelectual salvaguarda as criações, podendo os autores de obras escrever e 

expressar-se com toda a liberdade concedida pela Carta Magna. Ressalta-se, contudo que o direito ao livre 

pensar e produzir não é completamente ilimitado. Portanto, garantir a liberdade de pensamento não significa 

necessariamente permitir que um indivíduo possa ferir outros direitos alheios expressando e divulgando 

informações ou opiniões que os prejudiquem.  
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RESUMO: A ética é um princípio necessário no exercício da profissão contábil. Sendo assim, o presente 

trabalho tem como objetivo discorrer acerca do conhecimento dos discentes do curso de Ciências Contábeis, na 

Universidade Estadual de Alagoas-Campus I, sobre a importância dada pelos mesmos a ética na profissão e a 

respeito do Código de Ética do Profissional Contábil. Para isso, foi realizado uma pesquisa de caráter descritivo 

exploratório através de questionários aplicados aos acadêmicos. A partir da análise, obteve-se que todos os 

estudantes consideram a ética profissional como uma disciplina importante e que apenas 12% não tiveram acesso 

ao Código de Ética do Profissional Contábil. Este estudo tem como principal contribuição despertar o interesse 

dos discentes para conhecerem mais a respeito do Código e o cumprirem devidamente.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, Acadêmicos, Princípios morais.   

 

Students of the course of Accounting Sciences:  A vision about the ethic in 

the profession 

 
ABSTRACT: Ethics is a necessary principle in the exercise of the accounting profession. Therefore, the 

present work aims to discuss the knowledge of the students of the course of accounting sciences, in Universidade 

Estadual de Alagoas- Campus I, about importance given by them to ethics in the profession and regarding the 

Accounting Professional's Code of Ethics. For this, a descriptive exploratory research was carried out through 

questionnaires applied to the academics. From the analysis, it was obtained that all students consider professional 

ethics as an important discipline and that only 12% did not have access to the Accounting Professional Code of 

Ethics. This study has as main contribution to arouse the interest of the students to know more about the Code. 

This study has as main contribution to arouse the interest of the students to know more about the Code and to 

comply properly. 

 

KEYWORDS: Accounting, Academics, Moral principles. 

 

INTRODUÇÃO  

 

É notável a importância da ética na sociedade, mas foi a partir de Aristóteles que a ética passou a ser a 

ciência da moral, já que tanto a ética como a moral significam costume, com isso a ética tornou-se a disciplina 

que estuda e regula as ações comportamentais humanas, tendo como responsabilidade construir uma base para a 

conduta do indivíduo.  

Em essência, acredita-se que o ser humano age e toma decisões seguindo o bem, como Aristóteles 

também acreditava nisso e o evidencia em sua obra Ética a Nicômaco, que o fim de todas as coisas é o bem, “[...] 

toda arte e toda investigação, bem como toda ação e toda escolha visam a um bem qualquer; e por isso foi dito, 

não sem razão, que o bem é aquilo a que as coisas tendem” (ARISTÓTELES, 2009, p. 03) 

Enquanto para Aristóteles a ética é fundamentada no bem, para Kant (1724-1804), a ética é 

fundamentada no dever, para o mesmo o bem é uma forma de egoísmo, já que o bem não é algo definido, sendo 

assim a única ideia não egoísta é o cumprimento de um dever. Desse modo, o autor afirma que ação só é boa 

quando realizada por puro respeito ao dever, não se deixando levar pela emoção ou sensibilidade humana, mas 

sim pela razão. 

Embora a ética e a moral devam ser regidas pela razão, o comportamento humano é também seguido 

pela emoção. Uma vez que a ética influencia a moral, porém tal comportamento ético exige muito mais que leis, 

normas, regulamentos ou códigos, visto que nenhum deles contempla todos os acontecimentos ou situações que 

podem surgir no exercício da profissão que exija um posicionamento pessoal. 
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Para os profissionais da área contábil, há o código de Ética Profissional Contábil, que deve ser 

respeitado e seguido por todos os profissionais da área, uma vez que o código de ética propõe obrigações e 

deveres com a sociedade.  

Justifica-se um estudo realizado sobre ética, pela importância da mesma para a sociedade e no auxílio 

ao combate a corrupção e na procura de que não seja cometido atos antiéticos. O presente estudo foi feito com os 

acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, para que se possa analisar a percepção do mesmo sobre o tema e 

fazê-los pensar no quanto isso é importante.  

Este presente trabalho tem como objetivo geral verificar o conhecimento e a percepção dos discentes do 

curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Alagoas, sobre a importância da ética na profissão 

contábil. Compreendo ainda como objetivos específicos, pesquisar sobre a ótica dos discentes o conceito de 

ética, analisar o conhecimento dos acadêmicos sobre o código de ética, levantar a importância dada pelos 

acadêmicos a disciplina de ética e ao código. 

Em 27 de maio de 1946, com o Decreto-Lei nº. 9.295, foram criados o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), tais órgãos foram criados com o 

intuito de representar os profissionais contábeis, além de regulamentar as normas e atos da profissão.  

O Código de Ética do Profissional Contábil surgiu no Brasil, pela Resolução nº 803/96, sendo aprovado 

em 1970, com o intuito de regulamentar, construir e fiscalizar a profissão contábil. Segundo Lisboa (1996), a 

ética profissional de cada grupo, pode ser entendida como a prática comportamental que pode ser observada no 

exercício da profissão, sendo assim o código de ética profissional é um guia que apresenta os princípios éticos.  

No Código de Ética Profissional do Contador, são dispostos os princípios que regem a profissão para 

uma boa conduta, além de deveres e proibições, apresentando ainda a fixação do valor dos serviços profissionais 

prestados e os deveres em relação aos colegas e a classe, e por fim, as penalidades para os casos de infrações. 

Sendo assim, um instrumento regulador e fiscalizador da classe, além de não permitir um colega diminuir outro, 

independente da modalidade, seja ela por meio de comentários ou algum meio de comunicação.  

O Contador por meio de seu elemento ético, que acompanha suas práticas, deveres e proibições, 

regulamentando assim a profissão, além de delimitar seus deveres, sendo representado no Capítulo II do Código 

de Ética do Profissional Contábil, presente na Resolução CFC Nº 803/96:  

 

I - exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a 

legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, 

sem prejuízo da dignidade e independência profissionais;  

II - guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, 

inclusive no âmbito do serviço público ressalvados os casos previstos em lei ou 

quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais 

de Contabilidade;  

III - zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a 

seu cargo.  

 

 

Além de outros deveres e proibições expressos no Capítulo II do Código de Ética, tem-se também 

capítulos, como a fixação do valor dos serviços profissionais, deveres em relação aos colegas e a classe e 

também as penalidades. Mesmo sem a presença do código, o profissional contábil trabalha diariamente com 

serviços para outras pessoas, uma atividade perante a sociedade, e sendo assim é necessário, conservar uma boa 

conduta baseada nos princípios éticos, para o desempenho de um bom serviço.    

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva que foi desenvolvida por meio de 

uma pesquisa de campo, para fornecer uma base mais segura para uma posterior análise e discussão teórica e 

possibilitar uma melhor compreensão da realidade estudada. De acordo com Cervo e Bervian (2004) este tipo de 

pesquisa consiste em analisar os dados sem manipulá-los.  

Segundo Fonseca (2012), a pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes 

tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.). Sendo assim, foi de grande 

importância a realização da pesquisa tanto por meio documental como a pesquisa de campo feita com os 

discentes do curso de Ciências Contábeis.  
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A população escolhida para a realização do presente estudo foi formada por acadêmicos do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Alagoas- Campus I, a pesquisa foi realizada entre os dias 17 a 

24 de setembro de 2018, sendo um total de 50 universitários que responderam à pesquisa, do 4º, 6º e 8º período, 

já que na universidade só ingressam no início do ano.   

 A amostra, não probabilística, foi escolhida por uma vantagem de acesso e o direcionamento aplicado à 

procura por discentes que já tivesse cursado a disciplina de ética, visando obter resultados com relação a 

percepção dos acadêmicos sobre a disciplina cursada e a importância da mesma para profissão. A pesquisa foi 

feita por meio de questionários impressos, que foram distribuídos pessoalmente aos participantes.  

 O questionário aplicado estava subdividido em duas partes, sendo a primeira com intuito de coletar 

informações gerais, (idade, trabalho) para que possibilitasse a caracterização da amostra, e a segunda abordava 

varáveis especificas ao tema, como o conceito de ética,  se a disciplina já foi cursada, se já leu o código de ética 

e onde teve acesso, se já presenciou um ato antiético, a importância da ética para a matriz curricular, e por fim, a 

importância do Código de Ética na profissão contábil.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este estudo foi elaborado por meio da aplicação de questionários sobre a percepção dos acadêmicos do 

curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Alagoas, com relação ao tema ética na profissão 

contábil. Tendo como finalidade a análise dos dados coletados, assim para uma melhor compreensão foi dividido 

em quatro partes: na primeira, o perfil dos respondentes, evidenciando a faixa etária e se trabalha ou não; na 

segunda subseção, buscou-se saber o conhecimento sobre ética, evidenciando o conceito de ética no modo geral, 

se já cursou a disciplina, se já leu o Código de Ética, e onde teve acesso ao Código; no terceiro tópico, procurou-

se saber se os acadêmicos já presenciaram um ato antiético, e por fim, a importância da disciplina na matriz 

curricular e  a importância do Código de Ética na profissão contábil. 

 

Perfil dos respondentes  

Faixa Etária 

  

 Na tabela 01, são apresentados os dados referentes a faixa etária dos respondentes do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Estadual de Alagoas- Campus I, que fizeram parte deste estudo.  

    Tabela 01: Faixa etária 

Variáveis N % 

De 18 a 24 anos 39 78,0% 

De 25 a 29 anos 9 18,0% 

Mais de 30 anos 2 4.0% 

TOTAL 50 100% 

 

 Para a análise, foram utilizados intervalos de faixa etária, como visto acima. A partir disso, mostra-se a 

faixa etária dos alunos abordados, sendo um total de 50 alunos, tendo apenas 4% com mais de 30 anos, e sua 

maioria sendo entre 18 a 24 anos representando 78%.  

 

Exercício de funções: trabalho  

 Neste tópico, mostrou-se importante analisar quais dos discentes exerce alguma função remunerada ou 

não, ou seja, se o acadêmico trabalha. Pois normalmente quem trabalha, ver a ética ou a falta da mesma, no seu 

dia a dia, uma vez que estará diariamente lidando com outras pessoas e informações sigilosas.  

Tabela 02: trabalho  

Variáveis  N % 

Sim 43 86,0% 

Não 7 14,0% 

 

 Por meio, da tabela acima é possível perceber, que a maioria dos discentes trabalham, representado por 

86%, sendo assim a maioria vivenciam dia a dia, atos que podem ser éticos ou antiéticos.  

 

Conhecimento sobre ética  

Este tópico mostra-se importante, visto que será a partir dele que será possível saber qual o 

conhecimento que os discentes detém sobre a ética e o conhecimento do código de ética. Na tabela 03, será 
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abordado o conceito de ética, de um modo geral, para avaliar na visão dos dados, qual o conceito na ótica dos 

discentes. 

 

 

Tabela 03: Conceito de ética 

Variáveis  N % 

Princípios e valores morais 33 66,0% 

Responsabilidade perante a 

sociedade 

3 6,0% 

Princípios e valores profissionais 8 16,0% 

Base da construção pessoal 4 8,0% 

Não souberam responder 2 4,0% 

 

 Para os discentes do curso de Ciências Contábeis, a ética se conceitua pelos princípios e valores morais, 

já que em sua maioria com 66% responderam isso. Vale ressaltar, que a partir dessa porcentagem, é possível 

perceber que para os mesmos, a ética vai além dos valores profissionais, visto que apenas 16% consideram isto 

como conceito para ética.  

 É importante destacar, ao desenvolver deste presente trabalho o intuito era que a todos ou sua maioria 

dos respondentes já tivessem cursado a disciplina de ética, como segue os dados abaixo: 

 

Tabela 04: Disciplina de ética cursada 

Variáveis N % 

Sim 44 88,0%  

Não 6 12,0% 

 

 Na pesquisa, procurou-se alcançar o maior número de discentes que já estivesse cursado a disciplina em 

comparação aos que ainda irão cursar, para que assim, os mesmos detivessem de um maior conhecimento sobre. 

Mas mesmo que em porcentagem menor, alguns acadêmicos ainda não cursaram a disciplina, representando 12% 

do total de respondentes.  

 A leitura do código, infelizmente ainda não é algo tão disseminado entre os estudantes e os 

profissionais, com isso mostrou-se importante, levantar dados referentes a quem já leu o código, observados na 

tabela a baixo:  

 

Tabela 05: Leitura do Código de Ética do Profissional Contábil  

Variáveis N % 

Sim 26 52,0% 

Não 24 48,0% 

 

 Ao analisar se os discentes já leram o Código de Ética, tem-se porcentagens aproximadas uma da outra, 

já que 52% leram em comparação de 48% que não leram o código, isso mostra que embora, o código ainda 

precise de um maior enfoque, os acadêmicos estão interessados sobre o tema, e que mesmo que não lembrem de 

tudo que já leram, já tiveram algum contato, além do visto em sala de aula.  

 Na tabela a seguir, teve como interesse conhecer onde os discentes tiveram acesso ao código, visto que 

alguns podem conhecer na faculdade, estudando para concurso ou mesmo para a prova de suficiência ou até 

mesmo ainda não ter tido acesso.  

 

Tabela 06: Acesso ao código 

Variáveis N % 

Faculdade 32 64,0% 

Estudando para concurso 2 4,0% 

Estágio e/ou trabalho 2 4,0% 

Por meio deste questionário 8 16,0% 

Não teve acesso 6 12,0% 

 

 Neste tópico, visou compreender onde os discentes do curso tiveram acesso ao Código de Ética da 

profissão, a partir dos dados apresentados na tabela acima, é possível perceber que a maioria dos acadêmicos 

tiveram conhecimento do código na faculdade, com 64%. Do total dos respondentes, 12% não tiveram acesso ao 
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código, embora pequena porcentagem, mas o código deveria ser algo difundido entre os acadêmicos e 

profissionais da área.  

 Além disso, teve-se o intuito de saber quais dos acadêmicos já presenciaram algum ato antiético, seja 

ele no exercício de suas funções ou mesmo algum do qual ficou conhecendo, este tópico é importante, pois sabe-

se que mesmo que tenha um código regulamentando algo, como nesse caso, a ética, nem todos os profissionais o 

conhecem.  

Tabela 07: Ato antiético 

Variáveis N % 

Sim 37 74,0% 

Não 13 26,0% 

  

 Neste tópico, preocupou-se em saber a porcentagem dos discentes que já chegaram a presenciar um ato 

antiético, sem pergunta-lhes o que ocorreu, apenas para conhecer se o número de pessoas que já presenciaram é 

alto ou não. Por meio da tabela acima, é notável que a maioria representada por 74% já presenciaram atos 

antiéticos, sendo algo de uma boa reflexão sobre, não sobre quais os atos, mas sim, o porquê de serem tão 

frequentes.  

 Na tabela 08, abordou-se a importância da disciplina de ética na matriz curricular, para que por meio 

desta saiba qual a importância dada pelos estudantes a disciplina, devido que apesar de obrigatória, nem todos 

cursaram.  

 

           Tabela 08: A importância da disciplina 

Variáveis N % 

Sim 50 100% 

Não 0 0% 

 

Com relação a importância da disciplina de Ética profissional na matriz curricular do curso, 100% dos discentes 

a consideram importante, mesmo os que ainda não leram o código e até mesmo aqueles que ainda não cursaram, 

consideram a disciplina como importante. 

 Na tabela abaixo, demonstra-se a importância que os estudantes do curso de Ciências Contábeis dão ao 

Código de Ética no exercício da profissão.  

 

       Tabela 09: Grau de importância do Código de Ética na profissão 

Variáveis N % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

7 0 0% 

8 4 8% 

9 4 8% 

10 42 84% 

 

 Ao se referir na importância do Código de ética na profissão contábil, grande maioria dos acadêmicos 

consideram que o Código tem um grau de importância de 10, representando 84% do total dos discentes, e os 

demais ficam entre 8 e 9 como grau de importância, ou seja mesmo os que não consideram 10 como grau de 

importância tem um número aproximado.  

 

CONCLUSÃO  

  

 A partir da análise de dados, observa-se que a maior parte dos estudantes do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Estadual de Alagoas - Campus I, estão entre 18 a 24 anos, e do total de respondentes 

a maioria trabalha, tendo assim, um convívio diário com temas ou situações éticas.  

 Vale ressaltar também que 88% dos respondentes também já cursaram a disciplina de ética profissional, 

consequentemente tem um maior conhecimento sobre, já que os que discentes que tiveram acesso ao Código de 
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Ética, a maioria deles, representando 64% tiveram acesso na faculdade. Todavia, todos os respondentes acham a 

disciplina importante na matriz curricular, uma vez que todos, até mesmo os que ainda não cursaram, 

responderam sim para esta pergunta, representando assim o total de 100%, esse direcionamento dos estudantes é 

essencial, porque os leva a conhecer mais sobre e disseminar o conhecimento.  

 É importante salientar que 52% do total dos respondentes já leram o Código de Ética Profissional do 

Contador, mesmo a quantidade sendo bastante aproximada dos que não leram, isso mostra que além dos 

estudantes terem tido acesso na universidade, acharam importante pesquisar mais sobre e ler o código, sendo 

assim, algo bastante positivo para a comunidade acadêmica e para os profissionais contábeis, além de ter uma 

importância direta com os seus clientes e colegas de trabalho. Além disso, 84% consideram como 10 o grau de 

importância do Código na profissão contábil, evidenciando assim, que até mesmo que não leu o código ou não 

teve acesso, nota a importância da regulamentação da ética na profissão.  

 Com o presente estudo, foi possível identificar que 66% consideram a ética como princípios e valores 

morais, mostrando assim, que para os estudantes a ética não diz respeito apenas a valores profissionais ou 

códigos e leis, mas sim valores morais e honestidade, e até mesmo costume.  

 Há ainda outra questão a ser destacada, é a porcentagem representativa dos estudantes que já 

presenciaram um ato antiético no exercício de suas funções, com a análise dos resultados teve-se 74% das 

respostas sim, ou seja, 74% já testemunharam um ato antiético, sendo assim, uma quantidade consideravelmente 

alta, por meio disso, ver-se a importância da disseminação do conhecimento sobre o código e o cumprimento do 

mesmo.  

 Como sugestões de pesquisas futuras, outros estudos podem ser realizado no mesmo molde que este 

com público diferente, como por exemplo, com contadores já formados ao invés de contadores em formação, 

buscando a opinião dos mesmos sobre o mesmo tema, para que assim possa haver uma comparação de resultados 

e constar se essa hipótese continua ao realizar a pesquisa com outro público. 
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RESUMO: O presente artigo científico tem como objetivo pontuar a interdisciplinaridade entre as ciências 

médicas e ciências jurídicas, especificamente no Direito das famílias, bem como apresentar as evoluções trazidas 

por institutos familiares da contemponeiridade. Mister se faz destacar os pontos necessários para conceituar 

sobre as famílias ectogenéticas e o surgimento da parentalidade artificial, tendo como base para pesquisa a 

leitura aprofundada de doutrinas, bem como estudo de literatura bibliográfica nas ciências médicas. Assim, 

diante da inovação, é perceptível a nova estrutura conjugal e parental. Por outro lado, essa inovação se insere na 

sociedade de uma forma abrangente, tendo em vista que os fatos ingressam no seio familiar, moral e psíquico. É 

exatamente o ponto principal do estudo em tela, refletir acerca do avanço da tecnologia na esfera do direito de 

famílias, remetendo ao conceito de famílias ectogenéticas, baseando-se na reprodução assistida. A problemática 

inclina-se acerca da implicação desse novo arranjo familiar no âmbito social, havendo a inquietação da 

necessidade da edição de uma legislação específica, para que se assim seja regulamentada essa nova formação 

familiar.  Essa família idealizada, do passado, apesar da nostalgia que carrega consegue em razão do sentimento 

de amparo que transmitia estabelecer em nossa sociedade, o significado do direito à procriação em um mundo 

pós-coital. Diante disso, a família foi, é e, continuará sendo o objeto central da sociedade, que propõe ao 

indivíduo condições básicas para permanecer em sociedade, isto é, o núcleo estruturante do sujeito. 

 

PALAVRAS CHAVE: Tecnologia, Interdisciplinar, Reprodução assistida. 

 

Ectogenetic families: the evolution of biotechnology and the emergence of 

parenting in relation to assisted reproduction techniques and the child-

raising contract 
 

ABSTRACT: The objective of this scientific article is to characterize the interdisciplinarity between medical 

sciences and legal science, specifically in family law. Mister highlights the points needed to conceptualize on 

ectogenetic families and the emergence of artificial parenthood, based on research in depth reading of doctrines, 

laws in specific, as well as study of bibliographical literature in medical sciences. Thus, in the face of innovation, 

the new conjugal and parental structure is perceptible. On the other hand, this innovation is inserted in society in 

a dynamic way, since the facts enter into the family, moral and psychic, creating a concept a little distant. It is 

exactly the main point of the on-screen study, to reflect on the advancement of technology in the sphere of 

family law, referring to the concept of ectogenetic families, based on assisted reproduction. This idealized family 

of the past, in spite of the nostalgia that it carries out due to the feeling of shelter that it transmitted, no longer 

has place in our society. Nevertheless, the family was, is and will continue to be the central object of society, 

which proposes to the individual basic conditions of society, that is, the structuring nucleus of the subject. 

 

KEYWORDS: Technology; Interdisciplinary; Assisted Reproduction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante de um contexto histórico e analisando as mudanças trazidas pela tecnologia inserida no âmbito 

social, percebe-se que em um passado não muito distante, as pessoas ou casais inférteis estavam condenados a 

não realizarem o desejo de terem filhos com os quais fossem geneticamente ligados ou simplesmente a não terem 

prole alguma. Com o avanço da tecnologia, especificamente no âmbito da medicina, esse cenário mudou, pois 

com o auxílio da tecnologia reprodutiva que expandiu substancialmente as possibilidades para procriação de 

casais ou indivíduos inférteis ou pares que pela sua natureza não podem se reproduzir como casal, como os 

homoafetivos.  

Assim, com a acessibilidade e viabilidade que a Medicina reprodutiva e a Biotecnologia trouxeram, 

surgiram as famílias ectogenéticas, que conceituam como são aqueles modelos familiares com filhos que nascem 

através das técnicas de procriação medicamente assistida. Como esclarece Rodrigo da Cunha Pereira, as técnicas 

reprodutivas, consubstanciadas ao discurso jurídico, psicanalítico e filosófico, promoveram passagens para a 

fundação de novos vínculos de parentesco. As espécies  podem variar entre processos homólogos ou heterólogos 

conforme o material genético seja de ambos, apenas de um ou de nenhum dos membros do casal e ainda incluir o 

recurso à maternidade de substituição tradicional ou gestacional. 

Tem-se, portanto, a reprodução humana assistida é, basicamente, a intervenção do homem no processo 

de procriação natural, com o objetivo de possibilitar que pessoas com problema de infertilidade e esterilidade 

satisfaçam o desejo de alcançar a maternidade ou a paternidade. Embora a Reprodução Assistida não ataque 

diretamente a doença (esterilidade ou infertilidade), alguns doutrinadores defendem que ela deve ser entendida 

como uma terapia. Nesse sentido, afirma o autor espanhol Vidal “Aesterilidade é uma doença ou conseqüência 

de uma doença, com seus componentes físicos, psíquicos e, inclusive, sociais. Deste ponto de vista, qualquer 

procedimento dirigido a remediá-la, desaparecendo ou não a causa que a origina, deve ser entendido como uma 

terapia.”  

Trazendo para órbita jurídica, destaca-se o Código Civil fazendo menção algumas técnicas de 

reprodução assistida, mas não vai além, visto que a matéria deverá ser tratada futuramente por lei específica. Em 

análise, temos o art. 1.597 do CC/2002, que versa acerca da filiação, é um exemplo, pois além das hipóteses de 

presunção de paternidade previstas no código vigente, com a inclusão dos incisos III, VI e V, também se 

presumem concebidos na constância do casamento os filhos havidos de fecundação artificial homóloga, inclusive 

a post mortem, de fecundação in vitro (homóloga), e inseminação artificial heteróloga, com a prévia autorização 

do marido.  

Cediço se faz destacar que tal dispositivo resolverá inúmeras dúvidas relativas à filiação e a reprodução 

assistida. Esclarece o doutrinador (VENOSA 2002): 

 

O Código Civil de 2002 não autoriza e nem regulamenta a reprodução assistida, mas 

apenas constata a existência da problemática e procura dar solução exclusivamente 

ao aspecto da paternidade. Toda essa matéria, que é cada vez mais ampla e 

complexa, deve ser regulada por lei específica, por opção do legislador. 

 

Destaca-se que regulamentos e legislações relativas à procriação são susceptíveis de ter algumas 

alterações constitucionais significativas, tendo em vista queo empenho para regulamentação deve lidar com a 

natureza do direito em jogo.  Ressalta-se que a Constituição Federal de 1988assegura que o planejamento 

familiar deverá basear-se na dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável, sendo vedado ao Estado 

qualquer tipo de controle ou interferência no exercício desse direito. Assim, conclui-se claramente o 

entendimento de um direito fundamental à reprodução, tendo como consequência positiva a constituição de 

família.  

No território brasileiro, entretanto, vem deixando a regulação da matéria da procriação medicamente 

assistida (PMA) a cargo da deontologia médica. Assim, se destaca que não parece ser uma decisão mais 

acertada, tendo em vista que as Resoluções n. 1.957/2010, 2.013/2013 e 2.121/2015 do Conselho Federal de Medicina, em 

suas exposições de motivos indicam, expressamente a real necessidade de edição de uma legislação específica. 

 Portanto, é necessário que o Brasil avance e legisle nesse âmbito.  

https://jus.com.br/tudo/paternidade
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Em relação às representações sociais da família, vislumbra-se que começaram a expandir, 

especialmente, com a Constituição da República de 1988, quando se exemplificou em seu texto, especificamente 

no artigo 226 outras duas formas de família, além daquela tradicional, constituída pelo casamento: União estável 

e famílias monoparentais. Desde então, a família deixou de ter um padrão e passou a ter outros conceitos, 

deixando de ser singular e passou a ser plural. Não restando dúvidas de que assim começaram a ser legitimadas 

todas as formas de família, apesar de ainda existir resistências morais e religiosas. Portanto não há mais famílias 

ou filhos ilegítimos no Direito brasileiro, filho é filho, independentemente de sua origem, nessa seara Tânia 

PEREIRA, entende que:  

 

Para a formação da família e a existência de filiação, é fundamental que haja o 

consentimento dos cônjuges, e assim ocorrendo, todo e qualquer filho gerado dentro 

do casamento, ou união estável, por meio de relações sexuais ou da utilização das 

técnicas de reprodução assistida, será tido como de ambos os cônjuges, 

independentemente de a técnica utilizada ter sido homóloga ou heteróloga. 

 

Nessa mesma senda, afirma Gustavo (TEPEDINO, 1997) que:  

 

No mesmo sentido, entende que, uma vez estabelecida a paternidade e a maternidade 

do casal de quem encomendou o material genético, é indiferente a origem genética 

do esperma doado, para efeito de estabelecimento da filiação. Portanto a doação 

anônima de esperma não acarreta vínculo de parentesco ao doador. 

 

A priori, não podemos esquecer de que em um Estado laico as pessoas devem ser livres para escolher 

seguir os caminhos do seu desejo, e constituir a família como bem entender, caberá ao Estado interferir se essas 

constituições violararem direitos alheios. No que tange a Parentalidade não está necessariamente vinculada a 

conjugalidade.  

No entendimento de, (CUNHA PEREIRA, 2017,p. 310): “Família parental se conceitua como aquela 

que se estabelece a partir dos vínculos de parentescos, sejam consanguíneos, socioafetivos, ou por afinidade. 

Família parental é o gênero que carrega várias espécies, tais como, anaparentais (entre irmãos), extensa, adotiva, 

ectogenética, multiparentais, homoparentais e coparentais.” Para as famílias ectogenéticas, isto é, constituídas 

por técnicas de reprodução assistida, o Conselho Federal de Medicina, por sua Resolução 2121/2015, bem como 

o CNJ-Conselho Nacional de Justiça, Resolução 52/2016, elencaram sobre o assunto para facilitar tais práticas. 

No que diz respeito a paternidade, esta que está que após realizada a inseminação e concretizada a 

concepção, entende Maria Helena (DINIZ, p.76): “ Já a paternidade recairá sobre o pai que consentiu fazer a 

fecundação, que efetivamente deseja o filho, ou seja, o pai socioafetivo. O filho deverá ser, portanto, daqueles 

que decidiram e quiseram o seu nascimento, por serem deles a vontade "procriacional" . 

Inclinando a pesquisa para os pontos históricos, é de suma importância destacar o marco histórico 

que desencadeou uma verdadeira revolução na medicina e no Direito, foi o nascimento do primeiro bebê de 

proveta, a partir daí surgiram novas formas de parentalidade, ressaltando o que já foi mencionado no contexto 

em tela, essas famílias constituídas com a ajuda de técnicas de reprodução assistida denominam-se famílias 

ectogenéticas.  

Assim, desde que a primeira criança veio ao mundo por meio dessa técnica, ou seja, a inglesa Louise 

Brown, em 25/7/1978, as formas de fertilizações in vitro evoluíram muito.  Há uma estimativa de mais de 8 

milhões de pessoas no mundo são fruto de reprodução assistida, frisa-se que é uma técnica que assiste aqueles 

que possuem condições financeiras estáveis. 

Fica claro e evidente que, o momento é oportuno para entender e considerar o direito a procriar e a 

reprodução assistida em um contexto do século XXI, pois, diante da evolução que se revela é o momento apto 

para voltar a discussão acadêmica sobre o significado do direito à procriação.  

Em sintonia o que já foi explanado tem-se que com relação à nova espécie de famílias, surge também a 

modalidade de contratação de gerações, leia-se: “ contrato de filhos”, ressalta-se que vão além dessas formações 

de famílias ectogenéticas já consideradas comuns, e cujo preconceito inicial já foi praticamente superado. O 
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dilema central está nas novas configurações familiares em que o contrato para a geração de filhos se sobrepõe as 

concepções morais tradicionais quando estão totalmente vinculadas ao conteúdo moral e religioso.  

Destaca-se assim, o caso bastante emblemático do útero de substituição entre pessoas que não são 

parentes. Assim, brasileiros têm sido obrigados a irem a outros países, como Índia, Ucrânia, Rússia, EUA 

e Nepal, e o estado de Tabasco, no México, para poderem ter seus filhos biológicos, frisa-se ainda que  isso só é 

possível para pessoas com poder aquisitivo alto. Aqueles de médio e baixo têm feito na clandestinidade, ou 

ficam sem filhos biológicos, não havendo possibilidades de constituir sua prole.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

No referido artigo foi utilizado o método dedutivo, utilizando-se da pesquisa bibliográfico-documental, 

feita uma pesquisa de artigos e bibliografias, bem como feita uma pesquisa nas leis mencionadas e discussões 

doutrinárias, conforme se vê nas referencias bibliográfica em anexo.  

O desenvolvimento textual teve como base cientifica a leitura de casos específicos, debates acerca do 

tema, bem como uma pequena inclinação aos termos utilizados no âmbito da saúde, tendo em vista que o título 

do trabalho é interdisciplinar.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na confecção do presente trabalho foram apresentados diversos esclarecimentos, dentre eles o conceito de 

famílias ectogenéticas, sua formação e origem, bem como pontos que interligam tal tema com a realidade atual.  

É de se destacar que existe uma forte influência na análise de casos concretos, pois não há possibilidades 

de apresentar uma problemática, sequer demonstrar resultados e discussões acerca do tema, pensando nisso que 

se traz à baila, a seguinte história, relatada por (CUNHA, 2017):  

Uma avó pernambucana de 51 anos de idade, deu a luz semana passada a dois meninos gêmeos que são na 

verdade filhos de sua filha, por fertilização “in vitro”. Por este mesmo método nasceu em Belo Horizonte, em 

30/05/2004, uma criança gerada em útero de substituição, cuja mãe portadora era ao mesmo tempo a avó. Estes 

dois casos, noticiados pela imprensa brasileira, são apenas uma pequena demonstração da capacidade e 

conseqüência da evolução da engenharia genética. Estas interferências nas formas da organização familiar tem 

evoluído muito mais rápido que o Direito. Temos aí um problema jurídico. A certidão de nascimento dos filhos 

nascidos em útero de substituição, no rigor da lei, deve ser em nome da avó, ou melhor da “locadora da barriga”. 

Contradição entre as regras jurídicas e a vida como ela é. Em 2005, no interior de Minas Gerais, uma jovem 

mulher teve um filho de seu marido, com quem era casada pelo regime de separação de bens em razão dele ter 

mais de sessenta anos, através de uma inseminação artificial nada convencional. Ela colheu o sêmen do marido 

rico, em estado vegetativo há muitos meses. Assim, conseguiu que a transferência da fortuna do infortunado 

marido garantisse-lhe, através do filho, a sobrevivência e uma boa vida de futura viúva. 

Não há dúvidas de que a família deixa de ser aquele padrão social que nos portava a acreditar que se 

baseava na formação familiar entre cônjuges (homem e mulher) e filhos, gerados naturalmente. Em 

contrapartida, ainda falando de resultados, visto tudo que já foi explanado, uma novidade surgiu no mundo 

jurídico são os “contratos de geração de filhos”, segue a devida e precisa explicação, qual seja:  

 

Um homem de 35 anos de uma pacata cidade de Minas Gerais, casado com uma 

mulher de mais de 50 anos e que não deseja mais ter filhos, além daqueles que já 

teve de seu casamento anterior, quer ter filhos. Como não será possível tê-los com 

sua esposa fez um contrato escrito com uma outra mulher, que, em ato de 

generosidade, aceitou gerar um filho dele através de uma inseminação artificial. 

Tudo isto com a concordância do respectivo marido da futura mãe, e da 

respectiva esposa do pretenso pai. Caso os fornecedores do material genético, não 

fizessem um “contrato de geração do filho”, estariam se arriscando a ter a criança 

registrada em nome do marido da mãe, em razão de presunção da paternidade 

em decorrência do casamento da mãe. (Rodrigo da Cunha Pereira, Novas 

configurações familiares, 
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disponível:http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_arti

gos_leitura&artigo_id=2319 Aceso em:21.set.2018.  

 

Assim, depreende-se que estes novos modelos familiares até parecem que não existem, mas a realidade 

do direito moderno se concentra ampliar novas concepções em quebrar os paradigmas e tabus, estabelecendo 

assim uma nova roupagem do conceito de família, que não obstante fica evidente que os dias atuais não 

carregam com precisão o real conceito de família, não por que está em desordem, mas pelo fato de ser dinâmico, 

de evoluir conjuntamente com a sociedade.  

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, conclui-se que a revolução da biotecnologia iniciada há 40 anos tem proporcionado caminhos 

para estruturar novos modelos de famílias, estendendo-se aos contratos de gerações, essa denominada “geração 

de filhos”, que deságua na multiparentalidade.  

As novas tecnologias reprodutivas denominam para o direito inúmeros problemas, e durante a pesquisa 

buscou alcançar respostas novas. As inovações biológicas moveram um dos pilares do direito: A Família. O 

antigo modelo de família patriarcal e hierarquizada, voltada para o casamento, evoluiu para uma família 

moderna, cuja liberdade de escolha é perceptível, já que lhes é permitido o planejamento familiar. Muitas vezes 

este projeto não pode ser realizado, pois o filho tão esperado não vem, restando à busca a uma forma alternativa 

de procriação, a artificial. 

Assim, diante de uma dinâmica social, o qual as ciências jurídicas caminham lado a lado, fica 

perceptivel e plausivo analisar o referido artigo como uma proposta de inovação, tendo em vista que se debruçou 

perante um tema complexo, delicado e atual, carregado de afeto, discussões e a possível realização de ser 

instituída uma nova modalidade: As famílias ectogéneticas.  
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RESUMO: O Brasil tem adotado diversas políticas de acolhimento e proteção aos imigrantes, entretanto, a 

falta de aplicabilidade dos dispositivos legais tem tornado um grave problema social. Os imigrantes são pessoas 

que fogem do seu país de origem para outras nações na expectativa de melhores condições de vida. Diante do 

exposto, a pesquisa em espécie tem como objetivo principal fazer uma análise crítica no que tange a falta de 

comprometimento do governo brasileiro com os imigrantes que aqui residem com ênfase na população 

Venezuelana que tem fugido do seu país devido à crise econômica e visto no Brasil uma possibilidade de 

recomeço, sendo abordada a pesquisa bibliográfica documental como metodologia, utilizando como base 

principalmente livros e artigos prontos. Apesar do Estado brasileiro se demonstrar acolhedor e solidário, existe 

estorvos que dificultam a assistência e integração social dos imigrantes que são pautadas nas normas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência, Integração social, Proteção. 

Venezuelan immigrants and protection policies: The inefficient application 

of Brazilian legal provisions 

ABSTRACT: Brazil has adopted several policies to welcome and protect immigrants, however, the lack of 

applicability of legal provisions has become a serious social problem. Immigrants are people who flee from their 

country of origin to other nations in the expectation of better living conditions. In view of the above, the main 

objective of this research is to critically analyze the lack of commitment of the Brazilian government to the 

immigrants who live here with an emphasis on the Venezuelan population that has fled their country due to the 

economic crisis and seen in the Brazil a possibility of resumption, and the documentary bibliographical research 

is approached as a methodology, based mainly on books and articles ready. Although the Brazilian State shows 

itself to be welcoming and supportive, there are obstacles that hamper the assistance and social integration of 

immigrants who are based on norms. 

KEYWORDS: Assistance, Social integration, Protection. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa visa observar a evolução do direito brasileiro no que tange a recepção de novos 

cidadãos de outros países em território nacional. Embora existam leis e normas codificadas que tratam do 

acolhimento de imigrantes, há ausência de aplicação eficiente por parte do governo e seus respectivos órgãos.  

Desse modo, buscou-se analisar a questão dos imigrantes venezuelanos no Brasil, identificar as 

legislações de cunho imigratório que o Brasil adotou durante sua história, e fazer uma crítica à deficiência do 

Estado no que tange a segurança e outros direitos inerentes ao homem estrangeiro.  

 

Em um primeiro momento, numa breve contextualização histórica, os imigrantes que vieram para o Brasil 

por volta do século XIX tinham como objetivo ingressar no crescente mercado de trabalho nas províncias 
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brasileiras, nas quais, a produção latifundiária estava em grande evolução, sobretudo o cultivo e produção do 

café, e também o desenvolvimento industrial. Na época, com o fim da escravidão, em meados de 1890, os 

empresários buscaram com a imigração latente contratar mão-de-obra barata e fortalecer seus negócios. As 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os principais destinos escolhidos pelos imigrantes, 

que em sua maioria vinham do continente europeu.  

 

Em 1808, o Decreto 25 já possibilitava ao estrangeiro possuir terras com a finalidade de cultivo. Nessa 

perspectiva, é possível observar que o século XIX teve uma política imigratória estritamente econômica, dotando 

o estrangeiro residente de direitos e prerrogativas. 

 

No que tange a naturalização do estrangeiro no país, na governança de D. Pedro II, a lei de 23 de outubro 

de 1832 autorizou que o governo brasileiro concedesse carta de naturalização aos povos imigrantes que tivessem 

residência fixa no Brasil, fosse maior de 21 anos, que tivesse residido no país por quatro anos e que fosse 

possuidor de bens ou exercesse alguma função trabalhista. Diante do exposto, é notório observar a facilidade de 

alcançar a naturalização, sob outra perspectiva, o Estado já mencionava um posicionamento focado na questão 

econômica.  

 

Sob o mesmo prisma econômico, o decreto Nº 528 de 1890 apontou medidas a serem observadas pela 

polícia dos portos brasileiros, onde apenas os indivíduos que tivessem aptos a trabalhar poderiam desembarcar, a 

respectiva polícia tinha o papel de interceptar a entrada de pobres e menos favorecidos. É relevante salientar que, 

o decreto em espécie estava eivado de preconceito, uma vez que, os povos indígenas vindos da África e da Ásia 

eram impedidos de entrarem no país. Na mesma sintonia o decreto nº 4.247, de 6 de janeiro de 1921 proibia a 

entrada de cegos, aleijados e pessoas portadoras de anomalias físicas e contagiosas. A política imigratória nesses 

dois momentos da história brasileira adotava parâmetros para expulsão dos povos estrangeiros considerados 

“inservíveis” para o trabalho e crescimento econômico pretendido.  

 

Em 1929, com a quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos, muitos países americanos e europeus 

sofreram com a crise econômica, não obstante, o Brasil passou por grandes dificuldades, na época, o produto 

mais exportado era o café, porém, com a baixa das exportações, a economia brasileira entrou em declínio, 

gerando transtornos internos. Logo, para reorganizar o país, o decreto nº 19.482 de 1930 delimitou a entrada de 

imigrantes no país, obrigando no mesmo dispositivo que as entidades privadas passassem a contratar mais 

brasileiros natos.  

 

No período comumente conhecido por “Era Vargas”, foi incentivado o desenvolvimento industrial no 

país, expandindo a construção de novos portos, ferrovias, criação de empresas estatais e entre outros. Essa 

revolução industrial brasileira foi fruto de uma remodelagem do plano econômico nacional. O presidente Getúlio 

Vargas aprovou em 4 de maio de 1938 o novo decreto-lei de nº 406 que tinha por objeto organizar a entrada dos 

imigrantes no país, no dispositivo, ainda era perceptível o impedimento de ciganos, prostitutas, surdos-mudos, 

cegos e pessoas invalidas, foi criado o Conselho de Imigração e Colonização para organizar os regimentos de 

entrada dos imigrantes com visto temporário no país, aplicação de multas e outras funções. O decreto mensurou 

a quantidade de 2% (dois por cento) de estrangeiros da mesma nacionalidade que poderiam solicitar permanência 

no Brasil. A partir desse decreto as regras de entrada no país passaram a ser mais rigorosas e criteriosas. O 

estrangeiro que desejava se instalar em solo nacional, em sua maioria, era encaminhado para realizar atividades 

agrícolas. Destarte, os imigrantes não tinham margens de escolhas para realizar outros ofícios.  

 

Em 1945 foi publicado o decreto-lei nº 7.967 no qual houve mudanças de paradigmas quanto à entrada 

dos imigrantes no país após o fim da Segunda Guerra Mundial. O referido decreto manteve a cota de dois por 

cento dos estrangeiros de nacionalidade idêntica, mas retirou o critério que impedia o visto ao imigrante 

deficiente, de país africano e cigano, adotando uma característica mais humanitária e acessível. Já em 1980, foi 

sancionada a lei nº 6.815, popularmente conhecida como Estatuto do Estrangeiro, a qual possibilitou, em tempos 

de paz, a entrada de todos os imigrantes no país. A referida lei trouxe mudanças significativas quando comparada 

aos decretos anteriormente mencionados. A mão-de-obra estrangeira passou a ser aproveitada em vários outros 

setores da economia nacional. 

 

 Em 1988 com a Carta Magna previu em seu artigo 5º direitos aos imigrantes iguais aos brasileiros natos, 

tais como: liberdade, igualdade, direito à vida, segurança e a propriedade. Já em 2017, o presidente Michel 

Temer sancionou a lei de nº 13.445, no qual, elencou vários princípios de apoio aos povos imigrantes no país, 
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tais como: direito a liberdade de circulação em território nacional, repúdio a expulsão ou de deportações 

coletivas, direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos, inclusão social e entre outros. 

 

Ainda em se tratando dos direitos constitucionalmente assegurados, o artigo 4º da Constituição vigente, 

que rege as relações internacionais do Brasil tem amplitude ratione materiae e assinala uma mudança importante 

na tradição constitucional brasileira e configura um processo de confluência entre o direito constitucional e o 

internacional, sendo também um dispositivo que instiga uma discussão sobre o papel dos princípios na 

hermenêutica jurídica. Assim, o inciso II deste mesmo artigo dispõe sobre o princípio da prevalência dos direitos 

humanos na condução das relações internacionais do Brasil, o que consagra a perspectivaexpartpopulidesses 

mesmos direitos como princípio de convivência coletiva, tanto no plano interno quanto no internacional. 

(LAFER 2005). 

 

Apesar de existir tantos dispositivos legais de proteção ao imigrante, o Brasil não tem demonstrado 

competência para lidar com os estrangeiros que aqui residem. Em 18 de agosto de 2018 um grupo de 

venezuelanos que se instalaram no estado de Roraima foi perseguido, tendo seus pertences queimados, além de 

sofrerem violência física e moral, pelos brasileiros natos. Na ocasião, os moradores da cidade de Pacaraima 

expulsaram todos os imigrantes até a fronteira, ovacionados por bombas caseiras e pedradas. O fato teve 

repercussão internacional. Outrossim, é sob essa perspectiva de ausência de proteção ao povos estrangeirosque o 

artigo se desdobrará.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica documental. Segundo Gil (2008), a pesquisa 

bibliográfica é realizada através de documentos prontos, como livros, revistas e artigos. Gil (2002, p. 41) 

complementa que “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. 

 A pesquisa foi realizada em dois aspectos: o primeiro foi uma análise sob o contexto histórico da 

imigração no Brasil, explorando todos os decretos e leis adotados pelo governo nacional; o segundo foi propor 

uma discussão quanto à inaplicabilidade dos princípios observados na Constituição brasileira de 1988 e a lei de 

imigração vigente por parte dos órgãos governamentais, tendo como exemplo a expulsão dos povos 

venezuelanos do Brasil em 2018 pela população roraimense.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Ante todo o conteúdo já exposto, há de se frisar num primeiro momento que é nítido o caráter marginal 

e de segregação que o ordenamento jurídico brasileiro deu e vem dando aos imigrantes, chegando muito próximo 

inclusive de imputá-los o status de criminosos, no que entende-se hoje como o fenômeno da crimigração, seja 

por questões históricas ou até mesmo sociais,  intrísecas ao povo brasileiro, sua identidade e percepção. Isso fica 

claro por exemplo, quando não há no Brasil um órgão específico de fiscalização e regularização desses 

indíviduos, sendo de responsabilidade da Polícia Federal a aplicação dessas medidas.  

 Faz-se importante pontuar, que a crimigração, apesar de pouco conhecida e debatida, é um fenômeno 

datado da década de 80, nascido em meio a criação de políticas migratórias rígidas nos EUA, e que foi 

instrumento de estudo da brilhante e premiada tese de doutorado de Ana LuisaZago de Moraes, cujo tema é a 

"Crimigração: a relação entre política migratória e política criminal no Brasil", tratando de como as políticas de 

migração (sobretudo a brasileira, que é o objeto desta pesquisa), promovem sistemas de segregação e exclusão 

através de processos de criminalização e securitização, vejamos:  

 

“As leis de imigração e a legislação criminal têm várias características em comum, 

capazes de gerar a indistinção prática entre ambas as áreas do direito: tanto a 

legislação criminal quanto a legislação migratória promovem a distinção entre 

insiders e outsiders e, portanto, ambas são sistemas de inclusão e de exclusão, que 

distinguem categorias de pessoas (inocentes versus culpados, admitidos ou 

excluídos, legais e ilegais).” (MORAES, Ana LuisaZago. Crimigração: a relação 

entre política migratória e política criminal no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 2016, 

p. 224.).  
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 Desta forma, esta segregação aliada a promoção desenfreada de ideais de exclusão, reflete-se 

diretamente no modo como o nosso ordenamento busca lidar com a situação migratória, inclusive no modo de 

legislar. Um exemplo disso é que, inicialmente foi-se criado um estatuto do estrangeiro, oriundo do regime 

militar que abordava a migração do ponto de vista da segurança nacional, ou seja, tratando-os como outsiders e 

tal instrumento jurídico perdurou até recentemente, com a criação de uma nova lei de migração apenas em 2017. 

 Ocorre que, apesar de sua base notoriamente progressista, que trazia diversas atualizações e 

posicionamentos acerca de pontos obscuros mas importantes como por exemplo, a vedação da privação de 

liberdade por razões migratórias, a lei de migração acabou sendo regulada por um decreto presidencial que  

chega a deturpar seu texto, sendo contrária a diversos artigos da própria lei, o que foi de pronto duramente 

criticado por especialistas e entes ligados a defesa dos direitos humanos e mais precisamente dos imigrantes.  

 Nesta seara, o número de imigrantes Venezuelanos vindos para o Brasil tornou-se um problema para 

administração dos municípios de Pacaraima e Boa Vista a partir de 2016, quando tomou-se ciência dos primeiros 

atentados direcionados a eles, a partir de então o tema foi acompanhado mais de perto com a criação do grupo de 

trabalho “Análise dos Novos Fluxos Migratórios no Brasil”, o qual deu origem à Resolução Normativa 126 que 

dispõe sobre a concessão de residência temporária a nacional de país fronteiriço. 

 A partir de então viu-se um crescimento exponencial nesses números e junto disso, também cresceram 

os atentados e barbáries contra eles. Em fevereiro de 2018 uma casa onde viviam imigrantes venezuelanos foi 

alvo de um incêndio possivelmente criminoso, o qual resultou em graves ferimentos e queimaduras (CHAVES, 

2018, ONLINE), e esse não foi um caso isolado, nem o último registrado com o modus operandi muito parecido, 

no mesmo mês um homem causou a explosão com combustível em uma casa onde viviam 31 venezuelanos em 

Boa Vista, provocando lesões corporais graves nos moradores (FELIX, 2018, ONLINE). 

No caso em tela, uma parcela significativa da população venezuelana que atravessa a fronteira apresenta 

um bom nível de escolaridade, dados de 2017, apontavam que 32% deles possuíam ensino superior completo ou 

pós graduação (PASSARINHO, 2018, ONLINE), sendo isso um dos fatores que fomentam a aversão à questão 

migratória, pois esse medo é pautado na ideia de que os imigrantes vem ocupar postos de trabalho que em tese 

seriam deles, vez que o mercado de trabalho encontra neles um mão de obra barata e qualificada.  

 Casos como estes, acabam (e acabaram), sem um dispositivo legal próprio que desse ao Estado e aos 

entes que o organizam ferramentas efetivas para lidar com a situação vivida, tendo que se utilizar de paliativos 

sem se propor em nenhum momento a pensar na macro situação ora presenciada, comprovando então o estado de 

ineficiência em que vive nosso ordenamento, em se tratando das políticas de migração. 

 Faz-se necessário pontuar aqui que, tais paliativos podem acabar sendo ruins para a visão (já precária) 

que temos hoje para com essas pessoas, certo que uma das principais medidas é a sua realocação para outros 

estados de maneira quase desordenada, visto que até agora não foi apresentado nenhum plano pra isso 

(PLANALTO, 2018 ONLINE). Logo, assim como nos mostra a história, existe nessa interiorização a chance de 

que não haja adaptação e posterior marginalização dessas pessoas, pois, caso não haja oportunidades que os 

levem a alcançar o mínimo existencial, é certa a chance de que ocorra um novo fluxo migratório, dessa vez 

interno para regiões periféricas, que já são hoje muito desassistidas pelo Governo, a exemplo de muitas 

comunidades nas grandes cidades, ora conhecidas como favelas. 

 Ainda sobre o caso da Venezuela, viu-se um nítido reflexo dessa imagem criminosa que o fluxo 

migratório adquiriu com o tempo e que vem se alastrando cadavez mais. Nele, e mais precisamente no episódio 

onde brasileiros protagonizaram de forma preocupante diversas manifestações de xenofobia e racismo contra 

imigrantes venezuelanos, chegando a se utilizarem de violência para expulsá-los, ao som do hino do Brasil 

(PEREIRA, 2018 ONLINE), temos o perfeito exemplo de o quão perigosa é essa ineficiência e de certa forma 

negligência frente ao tema, vez que se houvesse uma maior conscientização e informação acerca da real situação 

desses indivíduos, talvez nada disso tivesse acontecido. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diante do exposto, cabe dizer que essa ineficiência não é hoje exclusiva do Estado brasileiro, uma vez 

que há no mundo uma forte corrente conservadora que a legitima e encoraja, podendo aqui ser citado o caso dos 

Estados Unidos, onde na última eleição grande parte do discurso do atual presidente, ao tempo candidato, era e 
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ainda é pautado em mais rigidez no tratamento de combate aos imigrantes, falando inclusive em fechamento de 

fronteiras e criação de muros para separação. 

 

 Destarte, mister se faz que haja a difusão de um amplo e árduo trabalho de conscientização acerca da 

real condição a qual estas pessoas fazem parte, uma vez que no geral todas são sem exceção pessoas, e por assim 

dizer, vinculadas a ideia de sujeitos de direito (e deveres) do que trata diversos tratados acerca dos direitos da 

pessoa, a exemplo do Pacto de San José da Costa Rica, amplamente conhecido como Convenção Americana de 

Direitos Humanos, não devendo em hipótese alguma serem marginalizadas ou até mesmo, terem seus direitos 

básicos suprimidos.   
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RESUMO: Os riscos da tecnologia e as eventuais consequências que os usuários poderão ser sujeitos com sua 

utilização, muitas vezes ameaçando seu direito à privacidade com o vazamento de dados quando da realização de 

compras, ou até mesmo ao fornecer o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). O papel do Direito Civil, 

Digital e Direito do Consumidor no ramo cibernético ainda está se desenvolvendo diante da inovação dessas 

tecnologias O Direito Digital cresce concomitantemente com a internet e procura meios de combater 

determinadas violações. Com o decorrer do tempo, a afirmação de que internet é “terra de ninguém” tende a se 

tornar obsoleta, dando lugar a uma visão jurídica contemporânea que melhor regulamente e forneça uma maior 

proteção aos seus usuários e à parte hipossuficiente da relação consumidora, sem que existam tantas lacunas. O 

objetivo do trabalho é mostrar as relações muitas vezes abusivas entre consumidores e empresários, além de 

como o fornecimento de informações consideradas inofensivas podem causar danos ao consumidor. É preciso, 

sobretudo, compreender quais informações podem ser oferecidas e quem será o seu receptor. O questionamento 

de qual será o destino dos dados informados durante uma compra, sobretudo do CPF é imprescindível. Ainda 

nessa esfera, é importante ressaltar, a existência de sites que possuem inúmeras informações de todos os tipos 

sobre os internautas, como é o caso do site “Tudo Sobre Todos” que causou polêmica no ano de 2015 ao revelar 

informações sigilosas, violando o direito à privacidade.  Nesta senda, somente ao buscar uma maior 

compreensão sobre o funcionamento do fenômeno virtual e suas relações jurídicas tornará possível aperfeiçoar a 

incidência do Direito sobre tal. 

 

PALAVRAS CHAVE: direito digital; CPF; redes sociais. 

 

The price of privacy: the use of CPF by the consumer and the leakage of 

data in social networks 
 

ABSTRACT: The risks of technology and the possible consequences that users may be subject with their use, 

often threatening their right to privacy with the leakage of data when making purchases, or even when providing 

the number of the CPF. The role of Civil, Digital and Consumer Law in the cybernetic field is still developing in 

the face of the innovation of these technologies. Digital law grows concomitantly with the internet and seeks 

ways to combat certain violations. Over time, the assertion that the Internet is "no man's land" tends to become 

obsolete, giving space to a contemporary legal view that better regulates and provides greater protection to its 

users and to the hypersufficient part of the consumer relationship, without so many gaps. The objective of the 

work is to show the often abusive relations between consumers and businessmen, as well as how providing 

information considered harmless can cause harm to the consumer. It is necessary, above all, to understand what 

information can be offered and who will be the recipient. The question of what will be the destination of the data 

informed during a purchase, especially the CPF is essential. Still in this sphere, it is important to point out, the 

existence of sites that have innumerable information of all kinds about Internet users, as is the case of the "All 
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About All" site that caused controversy in the year 2015 by revealing confidential information, violating the 

right to privacy. In this way, only seeking a greater understanding about the functioning of the virtual 

phenomenon and its legal relations will make it possible to improve the incidence of Law on it. 

 

KEYWORDS: law, technology; social network.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 É comum que você chegue numa farmácia e pergunte o preço do produto ao vendedor, mas a resposta 

que mais ouvimos após essa pergunta é: “qual o número do seu CPF?” Dependendo da idade ou de outros 

atributos do consumidor, o desconto é maior. Mas o que é feito com esses dados?  

 O direito à privacidade é garantido pela Constituição Federal de 1988, através de seu artigo 5º, inciso X. 

In verbis: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

 O Código Civil de 2002 em seu artigo 21 coloca que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o 

juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato 

contrário a esta norma.  

 Assim, a constituição garante o direito à preservação da intimidade, a possibilidade das pessoas viverem 

sem ser observadas. De acordo com o Dicionário Aurélio de língua portuguesa, privacidade é a intimidade de 

pessoal ou de grupo definido de pessoas. 

 No entanto, o meio virtual é uma invenção ainda jovem e ainda não se tem, tanto no Brasil como em 

diversos países, uma prática de privacidade, os limites ainda estão sendo construídos.  

 No caso do pedido do CPF para fazer compras não há quem negue diante da promessa de um preço 

mais baixo, mas o que as pessoas não sabem é que o Código de Defesa do Consumidor enxerga a prática como 

abusiva. 

 Ao pesquisar sobre algum produto no Google ou ao informar o CPF para efetuar uma compra, nossos 

dados podem estar sendo usados para o abastecimento de campanhas publicitárias. Ou até mesmo abastecendo 

dados sobre nossa vida. A consequência disso é gigante. 

 A sociedade do século XXI pode estar vivendo como no romance 1984, de George Orwell. Talvez a 

internet seja o grande irmão narrado na obra e as pessoas ainda não tenham percebido que as redes possuam mais 

dados sobre elas do que elas mesmas. 

  A situação pode ser mais grave do que imaginamos, pois não sabemos para onde ou como esses dados 

são utilizados e o quanto somos manipulados. Esses dados podem deixar transparecer hábitos de consumos e 

servir desde uma pesquisa antes de contratar um empregado até para o uso de publicidade. Por isso, informar o 

número do CPF pode parecer uma prática inocente, mas que de inocente não tem nada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 O direito fundamental a privacidade previsto no art. 5º, inciso X da Constituição Federal garante a 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas, assegurando, por conseguinte, o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.  

 Neste sentido, tratando-se de uma garantia constitucional, verifica-se que, empresas comerciais que 

requisitam dados pessoais, especialmente o número do CPF, responderão civilmente por seus atos tendo a 

obrigação de reparar quaisquer tipos de danos que venham ser vinculados à sua conduta. 

 O Código Civil brasileiro, em consonância com a Carta Magna possui em seu art. 21, previsão de 

caráter garantista e preventivo, que oferece a possibilidade ao indivíduo lesado ou na iminência de lesão a 

recorrer ao judiciário para requerer a tomada de medidas necessárias para proteção de sua vida privada. 

 Cumpre destacar, ainda, em relação ao direito à privacidade, que segundo o entendimento do Superior 

Tribunal Federal, este não se trata de um direito absoluto, podendo muitas vezes se subordinar diante de outros 

direitos conforme o caso concreto. Assim, diante de um conflito diante de outros direitos, é preciso recorrer ao 

preceito deixado por Robert Alexy e ponderar acerca das razões para intervenção mais intensa de um direito 

sobre o outro, sempre recorrendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 Diante do exposto, verifica-se que a única hipótese para o rompimento da intimidade e da vida privada 

seria em face da sobreposição de direito mais relevante conforme o caso concreto. Tal violação aceita no 

ordenamento jurídico brasileiro, só poderia ser autorizada perante ordem judicial (necessária e proporcional) 

capaz de elucidar o conflito e afastar o sigilo de dados pontualmente. Neste sentido segue a jurisprudência: 
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Ementa: PRIVACIDADE - SIGILO DE DADOS - REGRA E EXCEÇÃO. A regra, 

constante do rol constitucional de garantias do cidadão, é a manutenção de 

privacidade, cujo afastamento corre à conta da exceção. DECISÃO JUDICIAL - 

FUNDAMENTAÇÃO - SIGILO DE DADOS - AFASTAMENTO. O princípio da 

vinculação resulta na necessidade imperiosa de os pronunciamentos judiciais serem 

fundamentados. Implicando o afastamento de garantia constitucional - 

intangibilidade de dados relativos à pessoa -, indispensável é a análise dos 

parâmetros do caso concreto, fundamentando o Estado-Juiz a decisão. (STF - 

HABEAS CORPUS HC 86094 PE) 

 

 Esse entendimento já se encontra sedimentado em virtude das previsões legais e constitucionais, no 

entanto, em meio ao fenômeno da globalização e da acessibilidade tecnológica, o acesso de dados se tornou 

praticamente ilimitado, facilitando a comunicação, mas ao mesmo tempo fazendo surgir inúmeros conflitos e 

questões juridicamente relevantes quanto à oferta de informações e dados, bem como sua exposição e divulgação 

perante aqueles que a recolhem.  

 Com a rede de internet espalhada pelo mundo, o consumidor se encontra cada vez mais vunerável e se 

sente mais seguro para oferecer informações com a consequência de obter o acesso à serviços que até então não 

se encontravam a sua disposição. O número de redes sociais e sites que recolhem essas informações já não pode 

ser contabilizado, se expandindo a cada segundo. Diante da evolução tecnológica, cabem às sociedades buscarem 

se adaptar e dominar da melhor maneira os conflitos que são inevitáveis, assim bem discorre o sociólogo 

espanhol Manuel Castells: 

 

Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia 

e, em especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada 

período histórico, traça seu destino a ponto de podermos dizer que, embora não 

determine a evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua falta) 

incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que as 

sociedades, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial 

tecnológico (Castells, 2010, p. 44). 

 

 

 Mesmo com a previsão legal de que dados e informações privadas não poderiam ser divulgados sem 

autorização do consumidor, muitos são os casos de vazamento de informações mediante a venda ilegal ou até 

mesmo invasão de hackers ao sistema de armazenamento das empresas. As hipóteses de reparação civil 

individual e coletiva têm aumentado exponencialmente, apontando para uma consciência muito maior do 

consumidor que busca meios de evitar a exposição demasiada e levanta dúvidas sobre qual é o limite de 

segurança para oferecer suas informações. 

A privacidade é um direito constitucional e precisa ser garantido de todas as formas, seja na vida real ou 

virtual. Os acusados de praticar vazamento de dados precisam ser responsabilizados civilmente. A globalização 

gerou um mundo sem fronteiras em que dificulta a aplicação de leis. 

Nesta senda, entra em ação o direito internacional com seus acordos e convenções interpaíses, que junto 

com o direito civil e digital precisa coibir certas práticas para garantir o princípio da dignidade da pessoa 

humana, fiscalizando e controlando a obtenção de dados e seu direcionamento. 

Recentemente um centro independente de pesquisa em direito e tecnologia – InternetLab, lançou a 

campanha #pergunteporque, que pretende saber o motivo na insistência do pedido do CPF. Com a ajuda de uma 

câmera escondida um grupo realizou uma experiência em uma farmácia em São Paulo. 

No vídeo da experiência o vendedor faz diversas perguntas aos consumidores, além de pedir foto e 

cadastramento de impressão digital. As perguntas feitas nada tem a ver com a compra de um desodorante, por 

exemplo: “quem é seu melhor amigo?” “Você tem bicho de estimação?”.  O vídeo tem o intuito de fazer com 

que as pessoas questionem, daí resulta a #pergunteporque. Ao final do audiovisual, aparece as seguinte 

perguntas: “Quantas vezes entregamos nossa informações sem perguntar para que serão usadas?” “O que será 

que é feito com esses cadastros?” “Vale a pena entregar tanto da nossa vida pessoal em troca de descontos?”.  

O SPC anunciou recentemente um serviço de reconhecimento facial, o órgão afirmou que possui um 

banco de dados com milhões de faces de pessoas. Conclusão: o pedido de dados é para gerar desconto, mas 

também pode gerar dor de cabeça, negando um crédito, por exemplo. 

Em razão da necessidade de adaptação do direito as novas tecnologias, o Projeto de Lei nº 53 foi 

aprovado pelo Senado no mês de julho, O referido PL disciplina a proteção de dados pessoais e define situações 
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em que essas informações podem ser coletadas e tratadas tanto por empresas, quanto pelo poder público. O 

próximo passo é passar pelo presidente da república que pode sancionar ou vetar o PL. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O método utilizado na pesquisa foi o bibliográfico, onde foram considerados textos dos autores citados, 

pesquisas em sites, mediante utilização de livros de juristas e pesquisadores renomados, bem como a emprego de 

jurisprudências, da Constituição Federal de 1988, do Código Civil de 2002 e do Código de Defesa do 

Consumidor, sob as premissas dedutivas e indutivas, tendo como fonte de coleta a análise crítica dos dados 

obtidos, sintetizadas no presente artigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A informação do número do CPF para adquirir descontos, participar de sorteios de promoções ou para 

acumular pontos não é tão inocente assim. É preciso coibir essa prática e, o mais importante, é preciso saber para 

onde vão esses dados. O quanto se ganha com o fornecimento dessas informações e o quão prejudicial ela é. Para 

encontrar um emprego, por exemplo, dependendo do tipo de medicação comprada pode-se supor qual a doença 

de uma pessoa e qual a sua gravidade. Determinadas empresas não irão querer contratar alguém com um 

problema na coluna entre outras coisas, por exemplo. 

Os direitos constitucionais precisam ser respeitados e muito mais que isso, é preciso que se respeite a 

dignidade da pessoa humana. É necessário que o direito aumente as possibilidades e se inove a cada nova 

tecnologia. 

O uso massivo de dados pessoais é uma realidade no mundo inteiro. A maioria das pessoas não têm 

consciência dos riscos que correm ao divulgar certas informações. É preciso sensibilizar a população sobre o 

assunto. Às vezes o desconto dado não vale a pena diante das complicações que o fato pode trazer. 

Para quem questiona a falta de campanhas governamentais sobre o assunto, a resposta é simples: esses 

dados também importam no âmbito público, não é só as empresas privadas que se beneficiam com os números 

de CPF, entre outras informações, os dados movimentam a economia do país inteiro. 
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RESUMO: No atual contexto, de desemprego que foi acometido ao país nos últimos anos, fruto de uma 

recessão econômica do mercado global e da crise na oferta de empregos, o trabalho informal tem se mostrado 

muito presente no país, com um visível crescimento do comércio ambulante. Desse modo, este artigo tem por 

objetivo analisar o trabalho informal em Santana do Ipanema e sua relação com o comércio de camelôs, visando 

trazer elementos que relativizem a percepção acerca de sua importância para a inserção da população ao mercado 

de trabalho, contribuição para a obtenção de renda dos camelôs, além do impacto para a mobilidade na cidade. 

Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, descritiva, com utilização de questionários 

semiabertos para os camelôs e público consumidor, além de entrevistas semiestruturadas. Os resultados 

mostraram que o comércio de camelôs da cidade está se apresentando como uma alternativa de trabalho que 

aumenta a circulação de riqueza na região e nível de renda gerado para os indivíduos que o constitui, além de 

não representar um empecilho para a mobilidade na cidade. Dessa forma, a atividade como camelô é de suma 

importância, visto que permite que esses comerciantes saiam da situação de desemprego, a qual acarreta em 

diversas necessidades de sobrevivência. Portanto, embora a ilegalidade e informalidade façam parte desta 

atividade, esta contribui para preencher as lacunas existentes no comércio formal local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: informalidade; vendedor ambulante; desemprego. 

 

The informal work in Santana do Ipanema: an analysis about the visibility 

of the street vendors market 
 

ABSTRACT: In the current context of unemployment, that has been affecting the country in the last few 

years, as a result of an economic recession in the global market and the crisis in of supply of jobs, informal work 

has been very present in the country, with a visible growth in street commerce. That way, this article aims to 

analyze the informal work in Santana do Ipanema and its relation with the street vendors' trade, aiming to bring 

elements that relativize the perception about its importance for the insertion of the population in the labor 

market, contribution to obtaining income, as so as the impact on mobility in the city. For that, the methodology 

used was the qualitative, descriptive research, with the use of semi-open questionnaires for camelôs and buyers 

in general, in addition to semi-structured interviews. The results showed that the commerce of street vendors in 

the city is presenting itself as a alternative work that increases the circulation of wealth in the region and the 

level of income generated for the individuals that constitute it, besides of not being a problem to the mobility in 

the city. In this way, the activity as camelôs is important, since it allows these merchants to leave the situation of 

unemployment, that entails in diverse needs of survival. Therefore, although illegality and informality are part of 

this activity, it contributes to filling the gaps in the local formal trade. 

 

KEYWORDS: informality; camelôs; unemployment. 

 

INTRODUÇÃO 
 

No atual contexto, de desemprego que foi acometido ao país nos últimos anos, fruto de uma recessão 

econômica do mercado global e da crise na oferta de empregos, o trabalho informal tem se mostrado muito 

presente no país, com um visível crescimento do comércio ambulante. Apesar de ter apresentado uma redução no 

número de trabalhadores ocupados no setor informal, uma quantidade significativa dos brasileiros ainda vive na 

informalidade. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2014), em 2009 houve 

uma redução de 10,1% do número de pessoas ocupadas em trabalhos informais, no entanto, 40 milhões de 

indivíduos continuam a trabalhar informalmente. É notável que um grande número de brasileiros trabalha por 
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conta própria, sem que haja vínculos empregatícios formais, o que representa importantes mudanças para a 

economia, e modificam a dinâmica do mercado de trabalho. A realidade deste tipo de trabalho no em Santana do 

Ipanema nos chamou a atenção enquanto pesquisadores, visto que as atividades desenvolvidas por esses sujeitos 

sociais são menosprezadas pela economia formal.  

São diversas as atividades de trabalho no comércio informal de Santana do Ipanema. A partir do 

momento que tivemos contato com a realidade local de Santana, percebemos que o trabalho informal é um 

fenômeno social muito presente na cidade, e que se destaca por meio da expressiva quantidade de camelôs que 

fazem parte de seu comércio. Como é apontado por Salvitti. et al. (1999, p. 2), “[...] a existência dos camelôs não 

é insignificante, nem pode ser vista como algo passageiro, próprio de um período de crise”. Partindo deste 

entendimento, os sujeitos que participam desse estudo, desenvolvem suas atividades comercias num ponto 

estratégico da cidade, lugar reservado para expor e vender suas mercadorias. Trata-se de um comércio que existe 

há anos na cidade, e que atualmente cresce expressivamente. É constituído não somente por pessoas de Santana, 

mas também de cidades circunvizinhas e até mesmo outros estados.  

A partir do contato mais próximo com o comércio informal da cidade, nos deparamos com a 

necessidade de investigar a dinâmica que constitui a existência desse espaço urbano de comercialização, 

buscando uma compreensão plausível que associe o aumento de pessoas trabalhando nessa atividade e os 

motivos que levaram esses sujeitos a informalidade, pois, apesar de entender que esses trabalhadores, também 

desenvolvem atividades esporádicas, esperando oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal, por 

outro lado, é inegável que existem aqueles que estão atuando nesse mercado a um certo tempo, sendo a única 

atividade rentável para o sustento da família. 

 Em vista disso, o presente artigo tem como objetivo analisar o trabalho informal em Santana do 

Ipanema e sua relação com o comércio de camelôs, para dessa forma, compreender a importância do trabalho 

informal para a inserção da população no mercado de trabalho, bem como, identificar em que dimensão o 

trabalho informal contribui para a obtenção de renda dos camelôs, além de trazer para discussão a maneira como 

a atuação desses comerciantes interfere na mobilidade da população e daqueles que visitam a cidade.  

A desestruturação histórica do Estado Brasileiro é acelerada a partir do pós-guerra, o processo de 

substituição de importação e a tardia industrialização do Estado, desconstruindo um Estado agrário de séculos 

associado as constantes incertezas políticas de interesses regionais e classe dominante ainda vivendo um sistema 

semifeudal, aprofundando os problemas econômicos do país, tendo os anos 50 e anos 60 com problemas 

políticos internos e estabelecimento da ditadura militar, nos anos 70, 80 e 90 surgem as crises mundiais do 

petróleo seguidas por problemas sentidos em várias partes do mundo ocidental.   

O Estado brasileiro é analisado a partir dos anos 90 por MATTOSO (1999, p. 21 e 22): 

 

Na década de 1990, o Brasil do crescimento econômico e da mobilidade social 

parece ter desaparecido. Depois dos anos 80, a “década perdida”, parecia que nada 

poderia ser pior. No entanto, o desempenho econômico da década de 1990 não 

somente foi a metade do ocorrido nos anos 80 como foi o pior do século, e com ele 

se esvanece o sonho de uma melhor distribuição de renda e de uma sociedade mais 

justa. A economia não está apenas paralisada há vários anos, mas profundamente 

desarticulada, desestruturada e submetida aos desígnios de uma elite doméstica 

antinacional e do capital financeiro internacional. O Estado nacional foi desmontado 

a golpes de privatizações lesivas, de sonegações e guerras fiscais e de sucessivos 

cortes de gastos e despesas públicas. O desemprego atinge um em cada cinco 

habitantes das grandes cidades. A informalidade atinge outros dois em cada cinco. A 

pobreza alcança níveis até hoje desconhecidos. O IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) considera que cerca de 57 milhões de brasileiros – o 

equivalente a 35% da população – estão atualmente abaixo da linha de pobreza e que 

entre 16 e 17 milhões de brasileiros vivem em condições de miséria absoluta. A 

violência tornou-se parte de um cotidiano que se assemelha a uma verdadeira guerra 

civil. 

 

 

Em uma economia de especulação, alta taxa de inflação, baixa produtividade, e baixo emprego dos 

meios de produção, o ponto mais nevrálgico é o da força do trabalho. A baixa renda produzida ocasiona 

diretamente o desemprego massificado, criando um alto contingente de informais lutando pela sobrevivência. O 

abandono da classe trabalhadora ao relento e a marginalização social, forçam a formar uma rede de negócios e 

mercados para a própria sobrevivência e como explica Barbosa (2007, p. 21):  
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A desocupação, a baixa qualidade dos empregos e a desproteção social como 

consequências do ajuste que o capital vem realizando nos últimos anos para atender 

a sua crise de acumulação provocam graves danos sociais aos trabalhadores do 

centro e periferia capitalistas. Deles decorre a iniciativa de constituir práticas 

amenizadoras do não-assalariamento para subsistência de trabalhadores 

desempregados, iniciativa que na parte latina das Américas, recebeu o nome de 

economia solidária”. Para Barbosa (2007, p. 21), “a desocupação, a baixa qualidade 

dos empregos e a desproteção social como consequências do ajuste que o capital 

vem realizando nos últimos anos para atender a sua crise de acumulação provocam 

graves danos sociais aos trabalhadores do centro e periferia capitalistas. Deles 

decorre a iniciativa de constituir práticas amenizadoras do não-assalariamento para 

subsistência de trabalhadores desempregados, iniciativa que na parte latina das 

Américas, recebeu o nome de economia solidária.  

 

 

Este historicistíssimo que define a forma do comportamento do capital é ressaltado e bem construído 

por SINGER (1987, p. 27): 

 

É sempre uma soma de riqueza que, para se valorizar, tem de sofrer as 

metamorfoses: o capital-dinheiro tem de passar a capital-mercadoria, formado por 

meios de produção e força de trabalho; este capital-mercadoria tem de ser 

transformado, mediante o trabalho de trabalhadores assalariados em produtos, outra 

forma de capital-mercadoria; e este último tem de ser realizado, ou seja, 

transformado novamente, mediante a venda dos produtos, em capital-dinheiro. 

Capital não é, portanto, apenas riqueza, mas valor que se valoriza, riqueza que é 

investida para engendrar mais riqueza para seu possuidor. 

 

E sobre estado filosófico no mais íntimo sentimento do capital, é assim explicado por SINGER (1987, 

p. 11): 

 

É a corrida generalizada atrás do dinheiro, é a competição cega das empresas no 

mercado, é a invenção de novos produtos, é a caça, pelos consumidores, do que “vai 

ser moda”, é a incessante mudança de processos e o sucateamento precoce de 

homens e máquinas. É o trabalho alienado de muitos. 

 

 

Trabalho informal é todo o trabalho exercido por pessoas que não possuam vínculos direto dentro das 

normas e da legalidade com atendimento a relação de trabalho e remuneração estabelecido entre o que emprega e 

quem é empregado. 

O trabalho informal não concede benefícios e proteções sociais, não sendo benéficos para o trabalhador 

e também para o Estado. Entre os benefícios não atendidos pelo trabalho informal estão o direito a férias, 

adicionais de periculosidade e insalubridade, 13º salário, FGTS e outros direitos sociais amparados 

constitucionalmente na CF/88 e regulados pela CLT. 

Estes conceitos estão de acordo com Cacciamalli (1983), Chahad (1988) e Mattoso (1999), onde a 

situação inversa é o trabalho formal, onde um trata de legalidade tributária, trabalhista, previdenciária e 

comercial, é o mercado legal e visível e outro ilegal na legislação e chamado de mercado invisível.  

Existe um conflito de conceito e entendimento entre o trabalho informal e o trabalho autônomo, que são 

juridicamente contrários, embora existam casos em que o trabalho autônomo possa vir a ser considerado 

informal, caso não tenha registro dos seus serviços como (eletricistas, bombeiros hidráulicos, técnicos em 

informática, técnicos em eletroeletrônicos, faxineiras diaristas, passadeiras diaristas, domesticas diaristas, 

vendedores ambulantes, cozinheiros e etc.), esses trabalhadores tornam-se informais. 

Um caso especifico está nos vendedores ambulantes, que entre eles se inserem os camelôs, dentre os 

quais existem os que tem local fixo e os itinerantes, como os feirantes, vendedores de praias que em locais 

especifico da cidade, geralmente onde há um grande fluxo e contínuos de pessoas, comercializam os seus 

produtos.    
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O conceito de informalidade está no não cumprimento das leis e normas de estabelecimento, compra e 

venda de mercadoria ou serviço, enquanto que o de autônomo está no poder da autonomia que indivíduo tem de 

escolha da venda da sua mercadoria ou serviço totalmente legalizado e reconhecido. 

O comércio informal constituído por camelôs em Santana do Ipanema se apresenta de maneira muito 

concentrada no centro urbano da cidade. São cerca de oitenta pessoas que trabalham nesse segmento e 

diariamente se encontram comercializando nas ruas de Santana de Segunda à Sábado no horário comercial.  

Este trabalho no mercado de vendedores ambulantes representa para muitos um meio de obter o 

sustento diário, suprindo as lacunas existentes no mercado de trabalho formal, para esses indivíduos que não 

conseguem outro empego, além de permitir a população que não possui condições de ter acesso aos produtos 

com preços elevados, uma forma de adquirir as mercadorias das quais necessitam com preços mais acessíveis, 

como é apontado pelo autor: 

 

Não obstante, ao comércio de rua pode ser atribuída uma importante função 

“absorvedora de choques” no mercado de trabalho. Além disso, a atividade exerce 

papel relevante na cadeia de distribuição e comercialização de produtos para a 

população de baixa renda das cidades, ao oferecer mercadorias a preços mais baixos 

e de fácil acesso. A existência do comércio de rua não é simplesmente maléfica ou 

benéfica para as grandes cidades (PAMPLONA, 2013, P. 226). 

 

 

Há diferentes vertentes relacionadas a esse comércio, podendo ser visto de maneira negativa e positiva 

dentro do contexto urbano. No entanto, o que se percebe é que esse comércio exerce um papel de grande 

importância para a economia da qual faz parte, pois apesar das diversas mudanças ocorridas nas estruturas 

econômicas, prevalece muito forte nos centros urbanos, como é exposto ainda pelo autor:  

 

O comércio de rua é um fenômeno vigoroso, que resiste há séculos de mudanças 

econômicas e urbanas e, ao contrário do que se imaginava, não sucumbiu à 

modernidade capitalista, mas foi alimentado por ela, por suas iniquidades. Nas 

grandes cidades brasileiras, o comércio de rua envolve diretamente uma quantidade 

de pessoas – vendedores e clientes – grande demais para ser ignorada (Ibid.).  

 

 

É o que se pode notar na cidade de Santana do Ipanema, o envolvimento de centenas de pessoas, sejam 

os vendedores ou clientes que compõem o comércio, e geram um impacto positivo para a economia local. O 

processo de modernização inerente ao capitalismo é absorvido muito rapidamente pelos camelôs, que passam a 

comercializar em pouco tempo uma novidade que surge em outra parte do mundo.  Modificam a visão sobre o 

local no momento em que se instalam para comercializar, e assim converter a mercadoria em renda, pois ainda 

segundo o autor: 

 

O trabalho de camelô surge como uma possível alternativa de fonte de renda em 

períodos de crises econômicas, determinado tanto pela falta de perspectivas e baixos 

salários oferecidos pelo setor formal, ou mesmo informal, quanto por determinações 

culturais, que fazem parte da formação do trabalhador (SAlVITTI et al., 1999, p. 3). 

 

 

As condições sociais e econômicas existentes na cidade, levam uma parcela da população a ter o 

trabalho de camelô, como alternativa para a inserção ao mercado de trabalho e um meio para que possam realizar 

futuramente os planos almejados. Além disso, esse meio de trabalho que pode constituísse numa forma de 

diminuir a migração da população de Santana do Ipanema para outros estados, que ocorre frequentemente na 

região, considerando que muitas pessoas que não têm outro meio de obtenção de renda, mas que desejam 

permanecer na cidade, encontram no comércio informal uma forma de garantir o sustento, sem que haja a 

necessidade de sair de sair da cidade. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Diante do objetivo a ser alcançando por meio deste artigo, o método de pesquisa escolhido foi a 

descritiva, caracterizando-se como qualitativa. Revisão bibliográfica em artigos que tratam sobre o assunto. E 
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ainda, foram aplicados questionários com 15 clientes do comércio camelô da cidade de Santana do Ipanema. 

Assim como, para 15 camelôs que se encontram em diferentes locais da cidade, dentre eles 9 mulheres e 6 

homens, com idades entre 17 e 57 anos. Em seguida foi solicitado aos camelôs que falassem do seu dia-a-dia, e 

de suas percepções acerca das decisões políticas frente ao comércio através de uma entrevista informal. 

 Além disso, foi realizada uma entrevista como o superintendente da Superintendência Municipal de 

Transporte e Trânsito (SMTT) de Santana, por meio meu da qual obteve-se informações relacionadas ao projeto 

para organização do trânsito na cidade. E com o diretor dos recursos humanos da prefeitura municipal de 

Santana do Ipanema, acerca da quantidade de empregos públicos na cidade. Ainda, foram feitas observações do 

comércio durante três semanas, para identificar quais os dias que a presença de camelôs e de clientes se dá com 

maior intensidade. Imagens do comércio também foram registadas, para melhor observação da realidade 

apresentada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A partir da análise dos questionários e entrevistas realizadas com os camelôs que diariamente estão 

presentes no comércio informal de Santana do Ipanema, obtivemos os seguintes resultados. Estes camelôs são 

em sua maioria moradores de Santana, mas há ainda aqueles que vieram de outros Estados para desenvolverem 

esse trabalho. A principal atividade é o trabalho como camelôs para 75% dos indivíduos, através do qual 

adquirem a renda para que possam se manter, apesar de que 25%, também atuam em outras formas de trabalho, 

nos momentos que não estão comercializando nas ruas de Santana.  

A possibilidade de poderem participar como vendedores ambulantes no comércio de Santana do 

Ipanema caracteriza-se como um motivo para que estas pessoas permaneçam morando na cidade. Cerca de 40% 

dos camelôs acreditam que com os conhecimentos e habilidades que possuem não conseguiriam outro trabalho 

na cidade a não ser no comércio camelô. Entretanto, 60% considera que seria possível, apesar de existir muita 

dificuldade. Com relação aos produtos que são comercializados pelos camelôs, há uma grande diversidade e 

oferta de mercadoria que atendem as necessidades diversas dos clientes. Essas mercadorias são advindas de 

cidades vizinhas e de outros Estados. Dessa forma, há uma interação econômica entre diversas regiões do país, o 

que proporciona movimentar a economia não somente de Santana do Ipanema, como também de outras cidades. 

Tratando-se do rendimento mensal gerado para o camelô a partir do comércio informal, em média, cada 

indivíduo obtém cerca de mil e trezentos reais por mês através dessa atividade, ao mesmo tempo em que esta se 

constitui como a única renda da expressiva maioria dos vendedores ambulantes. Apenas alguns deles possuem 

outra renda a partir de outro trabalho, e outros têm o dinheiro adquirido por meio do programa social Bolsa 

família como um complemento a renda familiar. 

A maioria dos camelôs, cerca de 60% encontram-se comercializando na cidade de Segunda a Sábado, 

enquanto que 40% desses vendedores vêm para o comércio durante os dias que culturalmente caracterizam-se 

como dias de feira, os quais são as Quartas e Sábados, dias em que há uma maior concentração de clientes na 

feira. Apesar que durante a maior parte da semana permanecem em um mesmo ponto, em alguns dias, 

principalmente aos Sábados ocorre uma modificação na instalação das bancas dos camelôs, que saem de um 

lugar para outro no centro da cidade.  

Quando se trata do principal motivo pelo qual estes indivíduos iniciaram a atividade de camelô, devem 

ser consideradas duas questões pertinentes relacionadas a essa realidade. A primeira delas e que se constituiu 

como a principal, foi a dificuldade financeira relatada por 67% dos trabalhadores, que perceberam no comércio 

informal uma oportunidade para amenizar esta situação, outro ponto a ser ressaltado, é a influência familiar 

sentida por 33% dos camelôs, os quais desde de muito pequenos já viam os pais trabalhando no comércio 

informal, o que fez com que essas pessoas dessem continuidade a essa tradição da família e que garantia a 

sobrevivência de todos. 

A importância desse trabalho para essas pessoas consiste na possibilidade de garantir o sustento, além 

de poderem trabalhar de maneira independente sendo donos dos seus próprios negócios. Além disso, esses 

trabalhadores veem no trabalho de camelô uma oportunidade para o crescimento pessoal, e um meio para 

adquirir experiência para se possível futuramente abrir um negócio próprio de maneira formal.  

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Santana do Ipanema, foi 

responsável pela realização de algumas modificações na organização do comércio da cidade, efetuando a 

transferência de uma parcela das bancas utilizadas pelos camelôs para outros locais. Além disso, ainda fizeram o 

fechamento de algumas ruas, e transformaram outras vias nas quais havia um trânsito intenso por meio da mão e 

contramão junto ao comércio, em mãos únicas, para direcionar o tráfego de veículos de maneira organizada, de 

modo que permita uma boa mobilidade de todos. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
668 

Houve ainda a criação de uma faixa ao longo das ruas pelas quais se concentra o comércio informal, 

para que sejam instaladas as bancas dos camelôs dentro dessa delimitação, com exceção dos dias de sábados, 

pois devido a participação de uma quantidade maior de trabalhadores informais não é possível que esses fiquem 

somente dentro desse limite estabelecido. Assim, tem-se a instalação das bancas distribuídas por toda a rua, 

sendo este o local destinado para o comércio.   

No entanto, este não foi um projeto que teve a aceitação dos camelôs, pois interferiu nas vendas, visto 

que a circulação da população nestes novos lugares destinados para a atividade é menor do que nos locais de 

onde foram proibidos de comercializarem. Para esses trabalhadores, suas bancas devem estar junto ao comércio 

formal da cidade, porque dessa forma, torna-se mais favorável que os clientes desses estabelecimentos também 

adquiram suas mercadorias e vice-versa. Os trabalhadores formais, consideram que a permanência dos camelôs 

em frente suas lojas, empresas e supermercados instituídos formalmente não é prejudicial ao negócio. Pelo 

contrário, ajudam no crescimento e desenvolvimento das vendas. 

Para 53% dos clientes, o comércio camelô representa o principal meio de compra e obtenção de 

mercadorias da cidade. Entretanto, 47% não o considera dessa forma, e realizam suas compras também de outras 

maneiras.  Os clientes compreendem esse mercado como um importante modo de obter produtos que não são 

encontrados no comércio formal, visto a grande diversidade de bens oferecida por esses comerciantes. O gasto 

médio mensal com mercadorias dos camelôs é de duzentos e vinte reais entre os clientes. O fato desses produtos 

poderem ser adquiridos a preços mais acessíveis do que os oferecidos pelo mercado formal da cidade é a 

principal vantagem encontrada por estas pessoas, e que mais as atrai para comprá-las.  

Ao que se refere a mobilidade na cidade, a população santanense assim como as pessoas que a visitam e 

consomem as mercadorias do comércio de camelôs não considera como um empecilho para que esta possa 

existir da melhor forma. Não veem nenhum ponto prejudicial na permanência dos comerciantes no centro da 

cidade, pois é possível um bom deslocamento tanto dos pedestres quanto dos motoristas e motociclistas. Com a 

implantação do projeto pela SMTT, tornou-se ainda mais fácil manter essa circulação, uma vez que cada um 

ocupa seu determinado espaço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A atividade como camelô é de suma importância, visto que garante a população uma forma de trabalho, 

permitindo que essas pessoas saiam da situação de desemprego, que acarreta em diversas necessidades de 

sobrevivência. Representa o principal meio de trabalho de uma expressiva parte dos camelôs, o que demostra 

que sem essa atividade existiria uma grande possibilidade de esses estarem desempregados, devido a limitada 

oferta de trabalho na cidade, e dificuldades encontradas por esses indivíduos em virtude das exigências por uma 

boa qualificação da mão de obra que existe no mercado de trabalho. 

Por meio do trabalho de camelô torna-se possível que os trabalhadores obtenham uma renda suficiente 

para garantir o sustento de suas famílias. Assim, é evidente a contribuição do trabalho informal para a obtenção 

de renda da população de Santana do Ipanema e demais pessoas que desenvolvem esta atividade, uma vez que 

apenas com a comercialização de suas mercadorias no comércio informal da cidade, já adquirem o valor 

suficiente para suprir suas principais necessidades de sobrevivência.  

Este comércio exerce um importante papel na oferta de produtos que não são oferecidos pelo mercado 

formal da cidade, e principalmente pelo fato de disponibilizarem estas mercadorias a preços mais acessíveis do 

que as que são vendidas formalmente. Dessa forma, embora a ilegalidade e informalidade façam parte desta 

atividade, esta contribui para preencher as lacunas existentes no comércio formal local, que se torna mais 

importante para as pessoas que não têm condições de adquirir os produtos que necessitam aos elevados preços 

que se encontram nas lojas. 

No que tange a mobilidade na cidade, após as modificações realizadas pela SMTT de Santana do 

Ipanema na forma de serem instaladas as bancas utilizadas pelos camelôs, esta não sofre nenhuma interferência 

negativa em virtude da permanência desses vendedores. Sendo assim, é possível manter o fluxo de veículos bem 

distribuído e organizado ao mesmo tempo que os camelôs comercializam em diversos pontos de Santana. 

Portanto, tendo em vista tantos benefícios para a população santanense proporcionados a partir do 

trabalho informal desenvolvido pelos camelôs, torna-se possível a compreensão de que sua existência consiste 

para muito além dos fatores negativos atrelados a esta atividade, sendo possível observar suas contribuições para 

o crescimento pessoal dos indivíduos que atuam dessa maneira dentro de uma economia. 

Como critica vemos com um certo ceticismo as políticas públicas atuais, pois as mesmas não tocam no 

problema maior da geração de emprego e renda que perpassa por um projeto de desenvolvimento local para a 

geração de riqueza, tornando o problema como estrutural e sistêmico de difícil solução. Espera-se que projetos 
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futuros venham contribuir com a possível solução para o problema dos camelôs e de outras categorias tanto e 

quanto marginalizada pelo sistema em vigor. 
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RESUMO: Através de pesquisas literárias foi notória a relevância a cerca do aumento do uso das redes sociais 

no cenário comercial como forma de auxilio na divulgação, comunicação e vendas dos produtos ofertados pelas 

empresas. Dessa forma, foi traçado o objetivo deste trabalho que consistiu em avaliar Qual a contribuição das 

redes sociais no fluxo de vendas diretas das microempresas no município de Santana do Ipanema-AL. Para o 

alcance deste objetivo foi realizada uma pesquisa do tipo survey, com aplicação de questionários em 32 

microempresas do segmento varejistas situadas no município. Os principais resultados indicam que todos os 

gestores utilizam as redes sociais como forma de comunicação, divulgação e vendas de seus produtos e que as 

principais ferramentas por eles utilizadas são o Facebook, Instagram e WhatsApp. Dessa forma, é visto que 

através de postagens frequentes nos perfis houve um aumento significativo nas vendas diretas dos produtos 

dessas empresas e que os gestores afirmam perceber a importância das redes sociais como ferramentas essenciais 

para a gestão e destacam ainda de forma positiva a contribuição delas nesse processo de vendas. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestor de empresas, Divulgação, Mídias digitais. 

The use of social networks as a contribution tool for the sales of 

Microenterprises of the retail follow-up of Santana do Ipanema –AL 

ABSTRACT: Through literary research, the importance of increasing the use of social networks in the 

commercial scenario as a means of assisting in the dissemination, communication and sales of products offered 

by companies was well known. Thus, the objective of this work was to evaluate the contribution of social 

networks in the direct sales flow of microenterprises in the municipality of Santana do Ipanema-AL. To achieve 

this goal, a survey was conducted, with questionnaires applied to 32 micro-enterprises in the retail segment 

located in the municipality. The main results indicate that all managers use social networks as a way of 

communicating, publicizing and selling their products and that the main tools used by them are Facebook, 

Instagram and WhatsApp. Thus, it is seen that through frequent postings in the profiles there was a significant 

increase in the direct sales of the products of these companies and that the managers affirm to perceive the 

importance of social networks as essential tools for the management and also highlight in a positive way their 

contribution in this the sales process. 

KEYWORDS: Managers, Disclosure, Digital media. 

INTRODUÇÃO 

Segundo o SEBRAE (2013) as Micro e Pequenas empresas são maioria no país. No entanto são as que 

mais sofrem mortalidade. Nesse sentido, é visto a necessidade de combater essa elevada taxa, buscando 

mecanismos que auxiliem na capacidade operacional da empresa.  

É com base nesse contexto, que surge a ideologia da internet, que para Torres (2009, p.44), a internet é 

uma rede em que milhões de pessoas, de todas as classes sociais, fazem buscas de informações, diversões e até 

mesmo sobre relacionamentos; e que, essas pessoas comandam, interagem e interferem em toda e qualquer 

atividade ligada à sociedade e aos negócios.  
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Nesse sentido, conforme afirma Coelho (2012), o comércio se utilizou da internet para traçar uma nova e 

extensa via de segmentação e expansão, que em sua grande parte é devida ao extraordinário potencial para o 

incremento de negócios e atendimento a consumidores revelado pelo Comércio Eletrônico e digital. 

Partindo desse contexto é visto a evolução ocasionada pelas mídias sociais, ainda segundo Torres: 

“As mídias sociais são sites na internet que permitem a criação e o 

compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as 

pessoas, nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor 

da informação.” (TORRES, 2009, p.113). 

 

Sendo assim, para Torres (2009), as mídias sociais vêm se tornando uma ferramenta importante para a 

estratégia ou ação de marketing, pois 80% dos internautas brasileiros participam de algumas mídias ou redes 

sociais, fazendo com que elas sejam consideradas indispensáveis para as atividades empresariais. 

Com isso, Las Casas (2006) salienta que a ascensão do marketing digital se dá pela forma rápida e fácil 

com que os usuários estão acostumados a lidar com seus amigos virtuais. Para o autor, os usuários desejam 

conforto, rapidez na criação de conteúdo, conversação e informações mais precisas, itens esses considerados 

fundamentais para o melhor desempenho das empresas no mundo virtual. 

Cabe destacar que os principais meios de divulgação utilizados pelas empresas, dar-se-ão através das três 

ferramentas mais utilizadas no momento, o Instagram, o Facebook e WatsApp. 

Para Recuero (2009, p. 171) o Facebook funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil, é 

possível acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.). O sistema é muitas vezes percebido como 

mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o 

perfil um dos outros (RECUERO, 2009 p. 171). 

Com a criação do Instagram houve um aumento enorme da quantidade de empresas atribuindo e criando 

estratégias de divulgações por este aplicativo, como explica Lessa (2015): 

 

“Um site de compartilhamento de fotos e vídeos com seus seguidores e 

amigos no Instagram e outros sites de redes sociais. Uma das características 

marcantes do Instagram é que suas fotos tem um formato quadrado, 

diferentemente do propagado 16:9 propagado pela maioria das câmeras 

digitais de hoje. [...] O Instagram é hoje amplamente utilizado por indivíduos 

para fins sociais, bem como para fins comerciais. As grandes empresas usam 

o Instagram para promover seus produtos ou serviços para seus seguidores”. 

(LESSA, 2015, p. 4). 

 

Spina (2013) destaca a importância de haver o uso correto dessas redes sociais para os negócios, uma vez 

que, ambas possibilitam o fortalecimento da marca e da empresa no mercado. Destaca ainda que, é necessário 

atualizar com frequência ou sempre postar fotos nessas redes, buscando envolver-se com seus seguidores com 

intuito de proporcionar a eles uma experiência e visibilidade da mídia publicada. 

Pilleggi (2015) ressalta que as empresas que investem em redes sociais apresentam melhores resultados e 

consequentemente aumento em suas receitas finais, apresentam crescimento em relação as que não utilizam a 

mesma. Ainda conforme Pilleggi, as redes sociais possibilitam a agilidade nos processos e negócios, evitando 

uma duplicidade nas informações e consequentemente melhora o trabalho colaborativo da empresa. 

Dessa forma, a justificativa dessa pesquisa se dá pela importância e necessidade de conhecer e 

compreender como as redes sociais contribuem e impactam nas vendas diretas das empresas, uma vez que, essa 

ferramenta de comunicação vem sendo bastante utilizada pelas empresas para atribuição de estratégias de 

marketing e publicidade, até mesmo como importante mecanismo de vendas online. 

Diante desse estudo, surge o problema que norteia esta pesquisa: Qual a contribuição das redes sociais no 

fluxo de vendas diretas das micro e pequenas empresas no município de Santana do Ipanema? 

Assim, metodologicamente, os objetivos principais desta pesquisa consistiram em saber: 
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• Identificar se as empesas utilizam as redes sociais; 

• Analisar se as empresas divulgam ou vendem seus produtos através dessas redes sociais; 

• Analisar qual a contribuição que as redes sociais exercem nas vendas da empresa. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para confecção deste trabalho, foi realizada uma 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 o SEBRAE, por possuir uma parte do desenvolvimento da 

economia em torno do comercio. O questionário foi composto por perguntas de múltipla escolha e aplicados com 

sucesso em 32 microempresas do segmento varejista, situadas no município, utilizando-se do critério de 

acessibilidade. 

A pesquisa apresenta uma abordagem quali-quantitativa por se tratar da opinião de um grupo de 

empresários locais sobre a contribuição das redes sociais para as vendas diretas das empresas. 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. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a aplicação dos questionários nas empresas, foi possível coletar as informações necessárias para 

elaboração dos gráficos e dessa forma, solucionar o problema pertinente neste estudo. 

De início, buscou verificar se as empresas locais utilizam alguma rede social para auxiliar na 

comunicação, divulgação e vendas dos produtos. Conforme os resultados obtidos no gráfico abaixo, todas as (32) 

empresas que participaram desta pesquisa afirmam utilizar algum tipo de rede social de forma a auxiliar no seu 

processo de comunicação, divulgação e vendas diretas. Resultado este que está representado no gráfico pelo 

percentual de 100% dos respondentes.  

Gráfico 01 – Sobre a utilização de redes sociais para auxílio na comunicação, divulgação e vendas. 

                     Fonte: Dos Autores 

 
Sendo assim, é importante destacar, que o resultado de 100% obtido neste gráfico possibilitou a 

realização da pergunta posterior que busca detalhar quais são os tipos de redes sociais utilizadas pelas empresas 

como ferramenta de divulgação e comunicação e vendas de seus produtos. 
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Gráfico 02 – Sobre as principais redes sociais utilizadas pela empresa 

 
Fonte: Dos Autores 

 

De acordo com o gráfico dois, é possível afirmar que todas as empresas que participaram desta pesquisa 

utilizam o Instagram como principal ferramenta de divulgação, comunicação e vendas de seus produtos. Isto 

implica dizer que todos os (32) entrevistados utilizam essa ferramenta em suas atividades, fator este, que mostra 

o potencial e importância desta rede social para as empresas. Em seguida, é visto o grupo que também faz uso do 

WhatsApp, representado no gráfico pelo total de (23) respondentes. Por outro lado, é visto que alguns gestores 

também fazem o uso do Facebook como ferramenta de divulgação, comunicação e vendas de seus produtos, 

resultado este representado pelo valor de (19) no gráfico. 

É importante destacar, que a maioria dos gestores utiliza mais de uma rede social, visando melhorar o 

desempenho da empresa no mercado em que está inserido, driblando a grande concorrência. Por fim, nenhum 

dos entrevistados utiliza sites, blogs, twitter ou outras redes sociais para manter alguma relação com seus 

clientes. 

Em seguida, buscou-se entender qual a frequência de postagens e publicações nessas redes sociais, uma 

vez que, é necessário efetuar a gestão dessas mídias sempre com informações úteis e tempestivas. 

 
Gráfico 03 – Frequência de postagens e divulgações nas redes sociais 

 
Fonte: Dos Autores 

 

De acordo com os resultados obtidos no gráfico três, pode-se afirmar que (22) empresas divulgam 

diariamente seus produtos ou serviços através de postagens nas redes sociais. Fator este, considerado atrativo 

para os consumidores, que estarão sempre com informações atualizadas sobre as empresas. Uma pequena parte, 

representada por (07) empresas, afirmam divulgarem seus produtos e serviços semanalmente. Apenas (03) 
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empresas fazem a divulgação quinzenalmente e nenhuma empresa divulga ou oferta seus produtos e serviços 

mensalmente, trimestralmente ou em outras datas. 

Em seguida, foi de suma importância analisar a frequência que a empresa consegue de fato vender os 

produtos divulgados nas redes sociais. Uma vez que, é de extrema relevância para a pesquisa avaliar a opinião 

dos gestores sobre essas mídias sociais. 

 
Gráfico 04 – Frequência de vendas geradas pelas postagens nas redes sociais 

 

             Fonte: Dos Autores. 

 

A maioria das empresas (15) afirmou que diversas vezes conseguem vender seus produtos através 

de postagens e divulgações nas redes sociais por elas utilizadas. Percebeu-se também que alguns (09) 

afirmam sempre concretizar vendas decorrentes dessas publicações. Por outro lado, uma pequena parte, 

representada por (06) entrevistados conseguem às vezes realizar vendas decorrentes de postagens. Apenas 

(02) empresas afirmou raramente conseguir vender mediante divulgações e publicações no perfil das 

redes sociais. Nenhum gestor afirmou nunca conseguir vender seus produtos após divulga-los. 

Após o resultado obtido deste gráfico, foi possível compreender as principais mídias digitais 

utilizadas pelos gestores na propagação das empresas, tal como a frequência que eles divulgam e vendem 

seus produtos. Portanto, o gráfico a seguir busca analisar se houve aumento nas vendas através do uso das 

redes sociais. 

 
Gráfico 05 – Crescimento nas vendas geradas pelas redes sociais 

  
Fonte: Dos Autores 
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Verificou-se que todos os gestores que participaram desta pesquisa perceberam um aumento 

significativo nas vendas da empresa, resultado este, demonstrado no gráfico com a obtenção do resultado 

de 100% dos entrevistados. Neste questionamento, não houve o aprofundamento de possíveis valores. 

Logo mais, foi necessário analisar se os gestores consideram as redes sociais ferramentas essências 

para as vendas da empresa. Contudo, os resultados  desta questão se dar através do gráfico esboçado 

abaixo. 
Gráfico 06 – Percepção dos gestores sobre as redes sociais como ferramentas essenciais para as vendas. 

 
Fonte: Dos Autores 

 

Através dos resultados obtidos, foi possível verificar que a maioria dos gestores das empresas 

reconhece que as redes sociais são ferramentas essenciais para as vendas de seus produtos. Resultado este, 

representado pelo número de (20) dos respondentes. Para (12) entrevistados, as redes sociais são 

essenciais para as vendas apenas às vezes. 

Por último, foi analisado se a contribuição das redes sociais para o fluxo de vendas das empresas é 

positiva, neutra ou negativa. 

 
Gráfico 07 – Contribuição das redes sociais no processo de vendas 

 
Fonte: Dos Autores 

 

Foi constatado que (24) gestores consideram a contribuição das redes sociais positiva no processo de 

vendas da empresa. Resultado que está demonstrado pelo percentual de 80% no gráfico. Uma pequena parte de 

gestores (06) considera a contribuição das redes sociais neutras em relação ao processo de vendas, resultado 

equivalente a 20% dos entrevistados. Logo, não houve respostas negativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos resultados acima relatados, podemos verificar que todos os gestores das empresas que 

compuseram a amostra deste trabalho utilizam as redes sociais como ferramenta de divulgação, comunicação e 

vendas. Como também foi visto que as principais mídias sociais por eles utilizadas são o Instagram, Facebok e 

WhtasApp. Tal como a grande maioria faz publicações diárias em suas redes sociais e uma pequena minoria 

realiza com uma frequência menor, tal como, foi verificado a frequência de vendas geradas por estas 

publicações, no qual, foi obtido o resultado de que, a maior parte das empresas que participaram desta pesquisa 

consegue vender seus produtos através das publicações em seus perfis das redes sociais e que apenas uma 

pequena parte afirma conseguir vender com menor frequência, resultado este, que foi consequentemente pelo 

fato de algumas empresas efetuarem publicações com menor frequência, ou seja, semanalmente ou 

quinzenalmente. 

Por fim, após a obtenção desses resultados, buscou-se de fato concretizar os principais objetivos desta 

pesquisa, adentrando na parte de resultados ocasionados pela utilização dessas mídias digitais. Contudo, foi visto 

que todos os gestores afirmaram que o houve aumento em suas vendas após utilizarem as redes sociais, tal como, 

percebem a importância das redes sociais como ferramentas essenciais para a gestão de suas empresas na medida 

em que, as redes sociais utilizadas contribuem de forma significante para suas vendas diretas aos consumidores. 

Este estudo limita-se exclusivamente a Microempresas varejistas localizadas no município de Santana do 

Ipanema – AL, motivo este, que não possibilita à generalização dos resultados alcançados as demais empresas 

situadas em outros municípios do estado de Alagoas ou até mesmo de outros estados brasileiros. A pesquisa 

limitou-se também, apenas as microempresas do segmento varejista. 

Para novas pesquisas sugerem-se estudos mais aprofundados, quantificando possíveis valores econômicos 

e financeiros trazidos após a implantação do uso de redes sociais como ferramentas de divulgações e vendas das 

empresas. 
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RESUMO: O tema proposto tem sido a causa de calorosos debates na doutrina e jurisprudência nos últimos 

anos, pois embora a Constituição Federal de 1988 assegure a todos os cidadãos o direito de acesso à justiça, 

através do direito à produção de prova, ela também impõe limites ao vedar a utilização das provas obtidas por 

meios ilícitos. Nas causas de direito de família, o debate se torna ainda mais acirrado, visto que outros valores 

estão em jogo, como a proteção do menor, o direito a alimentos, dentre outros. Neste trabalho, em um primeiro 

momento, discutir-se-á sobre as provas ilícitas, para em seguida situá-las no âmbito do direito de família, 

trazendo exemplos de casos concretos para deixar a pesquisa ainda mais interessante.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Processo Civil, Busca da Verdade; Ponderação. 

 

Illegal evidence in family demands and conflict of values 
 

ABSTRACT: The proposed theme has been the cause of heated debate in doctrine and jurisprudence in 

recent years, for although the 1988 Federal Constitution guarantees all citizens the right of access to justice 

through the right to produce evidence, it also imposes the use of evidence obtained by unlawful means. In the 

causes of family law, the debate becomes even more heated, since other values are at stake, such as the 

protection of the minor, the right to food, among others. In this work, we will first discuss illicit evidence and 

then situate it within the scope of family law, bringing examples of concrete cases to make the research even 

more interesting. 

 

KEYWORDS: Civil Procedure, Truth Seeking; Weighting. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho apresenta um tema controverso e bastante discutido tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, pois ao mesmo tempo que a Constituição Federal de 1988 assegura a todos os cidadãos o direito 

de acesso à justiça e, por consequência, o direito à produção de provas, ela também limita este direito ao inserir 

em seu art. 5º, inciso LVI, a proibição de utilização das provas obtidas por qualquer meio ilícito, como forma de 

garantir os direitos individuais da pessoa. 

Ocorre que, nas causas familistas, onde princípios como a intimidade e a dignidade da pessoa humana 

são confrontados, torna-se de extrema relevância a proteção de valores maiores, como a integridade psíquica dos 

filhos e a garantia da subsistência onde houver dependência familiar, o que nos leva a discutir se as provas 

ilícitas podem ser admitidas, caso não exista outro meio de produzir provas.  

Buscando debater o assunto, em um primeiro momento, serão feitos apontamentos sobre o direito 

probatório no processo civil; em seguida, discutir-se-á sobre a possibilidade de se admitirem provas ilícitas, 

principalmente nas questões pertinentes ao direito de família, diante da aplicação do juízo de ponderação, 

segundo o qual, ante a concorrência entre princípios constitucionais, deve prevalecer o mais relevante pautado no 

caso concreto. Por fim, serão analisados alguns julgados contrários e favoráveis à utilização das provas ilícitas 

nas ações familistas. 

O trabalho adota como referencial teórico autores clássicos nacionais e internacionais, como Robert 

Alexy, Humberto Ávila, Francesco Carnelutti, José Joaquim Gomes Canotilho e Luiz Guilherme Marinoni. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

  
 A pesquisa se desenvolveu a partir de uma revisão bibliográfica da doutrina clássica e da doutrina mais 

moderna e avançada sobre o assunto. Buscou-se fontes em livros, periódicos, revistas eletrônicas e na 

jurisprudência nacional. Foram analisadas e comparadas as decisões dos magistrados acerca da utilização das 

provas ilícitas nas demandas de família. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Como resultado, verificou-se que a norma de proibição das provas ilícitas não é absoluta, podendo ser 

mitigada nos litígios que versam sobre direito de família, os quais podem envolver interesse de menor em 

situação de vulnerabilidade, como guarda de filhos, destituição de pátrio poder por maus tratos, alienação 

parental, pensão alimentícia, dentre outros temas peculiares. 
 

CONCLUSÃO 

No Brasil, embora a prova ilícita não seja admitida no processo civil, por previsão expressa no código e 

na Constituição Federal, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dessa vedação, com base na 

aplicação da técnica de ponderação, que consiste no sopesamento de valores conflitantes num caso concreto, 

prevalecendo aquele de maior relevância. 

Neste trabalho, defende-se que a proibição das provas ilícitas no processo civil não é absoluta, 

sobretudo, nos litígios que versam sobre direito de família, os quais podem envolver interesse de menor em 

situação de vulnerabilidade, como guarda de filhos, destituição de pátrio poder por maus tratos, alienação 

parental, pensão alimentícia, dentre outros temas peculiares. Acredita-se que a prova ilícita pode ser admitida se 

esgotados todos os outros meios de prova e, desde que realizada a ponderação de valores, o que se pretender 

provar com ela mostrar-se mais relevante que a intimidade/privacidade violada. 

Por fim, cabe ressaltar que o afastamento do princípio da proibição da prova ilícita em situações 

extremamente excepcionais não significa sua exclusão ou inconstitucionalidade. Ele apenas deixará de ser 

aplicado naquele caso concreto, mas continuará a ter eficácia no ordenamento jurídico.  
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RESUMO: Por meio de pesquisas literárias, nota-se a importância e necessidade que as empresas possuem 

em buscar de mão de obra qualificada ou até mesmo investir na qualificação de seu pessoal visando maiores 

benefícios econômicos. Dessa forma, o objetivo principal desta pesquisa consiste em analisar como ocorre o 

processo de recrutamento e qualificação de pessoal nas micro e pequenas empresas do município de Santana do 

Ipanema-AL possibilitando um melhor desempenho e eficiência na rotina de trabalho de forma a gerar benefícios 

para essas empresas. Para alcance deste objetivo foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória, com aplicação 

de questionários em 30 Micro e Pequenas empresas do município. Os principais resultados mostram que uma 

grande maioria das empresas realizam processos de seleções através da coleta de currículos, entrevistas pessoais, 

dinâmicas individuais e/ou indicações de conhecidos, tal como exigem que os candidatos possuam qualificações 

pertinentes à vaga que concorrem e também que a grande maioria das empresas após contratação oferta 

anualmente cursos qualificativos para seus funcionários e percebem que eles trazem benefícios para a empresa 

através do melhor desempenho e eficácia no desenvolver de suas funções.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Seleção de pessoas, Capacitação, Desempenho no trabalho. 

 

Recruitment and Qualification of the Personnel of the Micro and Small 

Companies of the Municipality of Santana do Ipanema - AL: Analysis 

Under the Perspective of Improvement in Performance and Efficiency at 

Work 
 

ABSTRACT: Through literary research, it is important to note the importance and necessity that companies 

have in finding a qualified workforce or even investing in the qualification of their personnel for greater 

economic benefits. Thus, the main objective of this research is to analyze how the recruitment and qualification 

process of personnel in the micro and small enterprises of the municipality of Santana do Ipanema-AL makes 

possible a better performance and efficiency in the work routine in order to generate benefits for these 

companies. To reach this objective, a research of the exploratory type was carried out, with questionnaires 

applied in 30 Micro and Small companies of the municipality. The main results show that a great majority of 

companies carry out selection processes through the collection of curricula, personal interviews, individual 

dynamics and / or indications of acquaintances, as they require that the candidates have relevant qualifications to 

the vacancy they compete for and also that the great Most companies after hiring offer yearly qualifying courses 

for their employees and realize that they bring benefits to the company through the best performance and 

effectiveness in developing their functions. 
 

KEYWORDS: Selection of people, Training, Performance at work 

 

INTRODUÇÃO 

Para Baty (1994), as pequenas empresas possuem substancial importância na evolução das sociedades, 

contribuindo para os desenvolvimentos econômicos, sociais e políticos das nações. Essa contribuição é percebida 
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na realidade cotidiana, resultante da representatividade que as Micro e pequenas empresas possuem na geração 

de empregos, produção e comercialização de bens e serviços que suprem as necessidades básicas, contribuindo 

para o desenvolvimento e a dinâmica da economia (CANECA et al., 2009). 

Segundo o SEBRAE (2013) as Micro e Pequenas empresas são maioria no país, entretanto as que mais 

sofrem mortalidade, motivo este, que nos faz buscar o entendimento sobre tal assunto. Um dos fatores que 

podemos levantar sobre esse questionamento é a falta de gerenciamento que as empresas de menores portes 

possuem em sua vida organizacional. A falta de profissionais da administração é um fator bastante comum 

nessas empresas devido alguns proprietários pensarem que não é necessário alguém com capacidade de 

administrar os recursos e a vida da empresa. Por outro lado, se todo empresário dessas empresas menores 

buscassem se adequar e se qualificar para assumir os negócios, essa taxa de mortalidade poderia diminuir de 

forma significante. 

Segundo a Lei Complementar 123/06, Art. 3º  consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: 

I - no caso da microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 

360.000,0(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (dois 

milhões e quatrocentos mil reais). 

Sendo assim, é visto atualmente a necessidade de preparar e qualificar os funcionários das empresas, 

Segundo Chiavenato (2008) Nos dias atuais o treinamento é tido como peça chave no processo de 

desenvolvimento organizacional e, nesse sentido torna-se necessário pensar que, em um mundo capitalista, o ser 

humano constitui-se em uma das maiores riquezas das organizações, mesmo diante de tantas inovações. 

De acordo com Vilas et al, (2009), A área de gestão de pessoas é um processo de planejamento, 

organização, direção e controle de pessoas dentro da organização. Promovendo o desempenho eficiente de 

pessoas, para alcançar os objetivos organizacionais e individuais, relacionados direto ou indiretamente com a 

empresa. 

Segundo Gil (2006), a área de gestão de pessoas deve auxiliar com o objetivo de que as instituições 

encontrem-se hábeis por meio das pessoas, deste modo busca a contribuição dos indivíduos que executa nas 

empresas tanto na direção de seus objetivos individuais quanto para a obtenção de objetivos organizacionais.  

Para Claro Nickel (2002), a organização que opta pelo avanço em gestão de pessoas, sem dúvidas obterá 

resultados benéficos a sua vitalidade empresarial, complementando a produção, assegurando a continuação do 

mercado e possibilitando satisfação aos colaboradores.  

Sendo assim, é notório segundo Robbins (2005, p.416) que o treinamento, portanto, é um meio de atuar 

de forma positiva no alto êxito, no sentido de que os funcionários se tornem mais habituados a enfrentar as 

tarefas e a se esforçarem mais no trabalho. 

Dessa forma, a justificativa dessa pesquisa se dá pela importância e necessidade de conhecer e 

compreender a forma de qualificação profissional que os gestores das micro e pequenas empresas do munícipio 

fazem para com seus funcionários, tal como se proporcionam um desempenho eficaz e gera benefícios. Sabe-se 

que, essa qualificação segundo Milkovich (2000) além dos benefícios fundamentais, o método de treinamento 

possibilita maior vantagem ao mercado de financeiro, tanto para os funcionários quanto para a empresa. 

 

Portanto, diante desse estudo, surge o problema que norteia esta pesquisa: 

Como ocorre o processo de recrutamento e qualificação de pessoal nas micro e pequenas empresas do 

município de Santana do Ipanema possibilitando um melhor desempenho e eficiência na rotina de trabalho de 

forma a gerar benefícios para essas empresas?  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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Assim, metodologicamente, os objetivos principais desta pesquisa consistiram em saber: 

• Identificar os tipos de seleção utilizados pelas empresas no recrutamento de pessoal; 

• Analisar se há a oferta de qualificação pela empresa para os funcionários novos ou antigos; 

• Verificar se através dessa qualificação, os funcionários melhoram seu desempenho e eficiência nas 

atividades diárias da empresa trazendo benefícios. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Para confecção deste trabalho, foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória, através da aplicação de 

questionários aos gestores das empresas de Santana do Ipanema –AL. A Cidade de Santana do Ipanema, situada 

no alto sertão Alagoano, se configura como sendo referencia comercial na região segundo informações obtidas 

no SEBRAE. Esse dado é visto até mesmo pelo cenário da cidade, que possui uma parte do desenvolvimento da 

economia em torno do comercio. O questionário foi composto por perguntas de múltipla escolha, com aplicação 

da pesquisa em 30 microempresas do segmento varejista, situadas no município, utilizando-se do critério de 

acessibilidade. 

A pesquisa apresenta uma abordagem quali-quantitativa por se tratar de informações que serão colhidas 

com os Micro e Pequenos empresários sobre as formas de qualificações que são utilizadas para eficácia no 

desempenho trabalhista de seus funcionários. 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. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Mediante a aplicação dos questionários, foi possível verificar que: 

Inicialmente, buscou-se verificar se as empresas locais realizam alguma seleção para contratar algum 

novo funcionário, tal como, se no processo de seleção há a exigência de que este seja qualificado. 

A maioria das empresas presentes no município de Santana do Ipanema – AL organiza algum tipo de 

seleção para escolher um novo funcionário, como também exigem que esses funcionários tenham alguma 

qualificação ou experiência de trabalho, resultado este, representado no gráfico pelo percentual de 80% dos 

respondentes do questionário, valor este, que representa o total de (24) respondentes. Apenas 20%, isto é, (6) 

empresas afirmam não realizar seleções ou não exigirem funcionários já qualificados. Logo, a obtenção desta 

resposta implicou na não aplicação do restante do questionário para essas empresas, uma vez que, não se 

enquadram nos objetivos desta pesquisa. 

Gráfico 01 – Sobre os tipos de seleções e exigência de qualificação dos concorrentes às vagas 

 
Fonte: Dos autores. 
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Em seguida, buscaram-se averiguar quais tipos de seleção as empresas utilizam durante o processo de 

recrutamento de novos profissionais. Conforme resultados obtidos, observou-se que todas as (24) empresas que 

compuseram a amostra desta pesquisa utilizam-se da coleta de currículos para seleção de novos profissionais. 

No entanto, os resultados mostram que (16) realizam entrevistas com os participantes da seleção e que somente 

(5) realizam dinâmicas individuais. Por outro lado, alguns entrevistados afirmam contratar pessoal pelo critério 

de indicação de conhecidos ou de pessoas que são próximas, resultado este demonstrado no gráfico pelo valor 

de (12). Por fim, nenhuma empresa utiliza dinâmica em grupo ou entrevista em grupo. 

Gráfico 02 – Sobre os tipos de seleções utilizados no recrutamento de pessoal 

Fonte: Dos Autores 

Após a obtenção desses resultados, foi possível entender os tipos de seleções utilizados, tal como a 

exigência imposta por algumas empresas em relação à qualificação dos participantes dessas seleções. Portanto, 

o gráfico a seguir adentra no próximo objetivo desta pesquisa, buscando entender se após a contratação do 

pessoal, a empresa oferta algum tipo de qualificação arcando com todos os custos presentes nessa qualificação, 

seja para os recém-contratados, ou para os funcionários mais antigos. Os resultados são demonstrados no 

gráfico a seguir. 

Gráfico 03 – Oferta de qualificação para os funcionários 

 
Fonte: Dos Autores 

 

De acordo com o gráfico três, (24) empresas que compuseram essa pesquisa ofertam e pagam 

cursos qualificativos para seus funcionários, resultado este demonstrado no gráfico acima com o valor de 

80%. É visto que, apenas (6) empresas não ofertam ou pagam cursos para seus funcionários, estando 

representados com o valor de 20% no gráfico. 
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Logo mais, foi necessário entender a frequência em que essas empresas ofertavam cursos para os 

funcionários, uma vez que, grande parte dos entrevistados afirmou arcar com os custos da qualificação 

dos seus funcionários. 

 
Gráfico 04- Frequência de qualificação do pessoal 

           Fonte: Dos autores 

 
De acordo com o gráfico quatro, é possível afirmar que a maioria das empresas oferta cursos para 

seus colaboradores com uma frequência anual, ou seja, apenas uma vez ao ano. Isso implica dizer que 

(17) empresas participantes dessa amostra, oferecem cursos de qualificação para seus funcionários uma 

vez por ano. Por outro lado, destacam-se algumas que ofertam mensalmente cursos qualificativos para 

seus funcionários, resultado este, representado por (7) no gráfico. Por fim, nenhuma empresa oferta algum 

tipo de qualificação para seus funcionários semanalmente, bimestralmente ou trimestralmente. 

 Após a obtenção desses resultados, foi possível entender a forma com que as empresas recrutam 

e qualificam seus profissionais. Dessa forma, torna-se possível adentrar no próximo objetivo deste 

trabalho. Portanto o gráfico a seguir busca analisar se os funcionários das empresas melhoram seu 

desempenho e trazem benefícios em suas atividades após participarem de algum curso qualificativo. 

 
Gráfico 05 - Análise sobre o desempenho e benefícios dos funcionários após qualificações 

             
Fonte: Dos Autores 

 

Conforme resultado obtido, foi verificado que grande maioria dos entrevistados, representados por 

(17) no gráfico, reconhecem que os funcionários que participam das qualificações ofertadas pela empresa 
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melhoram consideravelmente seu desempenho nas atividades executadas no decorrer de seu trabalho. Tal 

como, conseguem trazer melhores benefícios de forma positiva para o desenvolvimento empresarial.  

Por outro lado, alguns dos entrevistados, representados por (5), afirmam que apenas às vezes esses 

funcionários demonstram um melhor desempenho em suas funções e que às vezes proporcionam 

benefícios para a empresa. Por fim, destacam-se o grupo que afirmam raramente notar melhoria no 

desempenho e proporção de benefícios por parte dos funcionários para a empresa. 
 
Gráfico 06 – Análise sobre a eficiência no trabalho mediante qualificação profissional 

             

Fonte: Dos Autores 

 
Por último, foi analisado se os gestores das empresas percebem uma melhoria por parte de seus 

funcionários, em relação à eficiência no desempenho de suas atividades diárias na empresa. Foi constatado que 

(18) dos entrevistados afirmam notar uma melhoria na eficiência no processo de execução das atividades de seus 

funcionários e que através dessas qualificações, eles trazem inovações para a empresa.  

Outro grupo de gestores, considerado uma pequena minoria, (04) dos entrevistados afirma que apenas às 

vezes nota uma melhoria eficiente na realização de atividades por parte dos trabalhadores. Por fim, apenas (02) 

gestores afirmam raramente obter melhorias na execução de atividades por parte dos seus funcionários. 

 

CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados acima, pode-se afirmar que a maioria dos gestores das empresas que compuseram 

a amostra desta pesquisa realiza seleção para contratação de seu pessoal, tal como exigem que eles possuam 

alguma qualificação ou experiência profissional e que os principais tipos de seleção por eles utilizados são 

coletas de currículos, entrevistas individuais, dinâmicas individuais e/ou indicações de conhecidos. 

Verifica-se que a maioria das empresas do município de Santana do Ipanema- AL ofertam cursos de 

capacitação profissional para seus funcionários, restando apenas uma pequena quantia que não dispõe, sendo que 

essas ofertas ocorrem principalmente em períodos anuais e algumas mensais. Portanto, grande parte dos gestores 

reconhece que os funcionários que participam de alguma qualificação profissional melhoram seu desempenho e 

sua eficiência nas atividades por ele executadas proporcionando melhores benefícios para a empresa. 

A pesquisa limita-se apenas a Micro e Pequenas empresas localizadas na cidade de Santana do Ipanema – 

AL, o que não permite a generalização dos resultados aos demais municípios do Estado de Alagoas. Desta forma 

sugere-se que seja feito uma pesquisa semelhante em outra localidade e com isso uma comparação com os 

resultados obtidos nesta. 
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RESUMO: Entre defesas e contrariedades, jogos políticos e manifestações populares, a Consolidação das Leis 

do Trabalho sofreu alterações, bem como ficou regulamentada a prestação de serviços terceirizados, através da 

alteração da Lei do Trabalhador Temporário (Lei n. 13.429/17), que passou a vigorar no país em março do 

referido ano e dentre as principais mudanças, passou a permitir a possibilidade de se terceirizar serviços, 

denominados de atividades fins, isto é, anteriormente a vigência desta Lei, a prática permitida pela 

jurisprudência (Súmula 331, TST), era pela vedação deste feito, permitindo apenas terceirizar a atividade 

considerada meio – aquela que não correspondia ao escopo principal da organização. A lei da reforma 

Trabalhista (Lei 13.467/2017), alterou novamente a redação da Lei 6.019/1974 para prever expressamente a 

possibilidade de terceirização nas atividades-fim das empresas, estabelecendo que a prestação de serviços a 

terceiros compreende a transferência de qualquer das atividades da contratante, inclusive sua atividade principal, 

à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços. Questiona-se a exigência do concurso público (regra 

geral), como requisito para ocupação de cargos na Administração Pública. Esta forma de interpretar o dispositivo 

estaria a violar indiretamente norma jurídica constitucional? A norma jurídica do concurso público, bem como 

seus princípios, continuaria a incidir? Diante destes questionamentos, o presente artigo se propõe a responder tais 

indagações, sob a ótica da violação indireta da norma jurídica constitucional – Fraude à Constituição, em 

conformidade com a linha de raciocínio da teoria da norma sob a ótica de Pontes de Miranda, desenvolvida pelo 

mestre Marcos Bernardes de Mello. Analisa também a repercussão do tema em face do julgamento do STF da 

ADPF 324 e do Recurso Extraordinário 958252. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Terceirização. Concurso Público. Reforma trabalhista. Atividade-fim. 

 

ABSTRACT: Amongst defenses and setbacks, political games and popular demonstrations, the 

Consolidation of Labor Laws changed, and the provision of outsourced services was regulated through the 

amendment of the Temporary Worker's Law (Law No. 13.429 / 17), which became in force in the country in 

March of that year and among the main changes, started to allow the possibility of outsourcing services, called 

activities purposes, that is, previously the validity of this Law, the practice allowed by the jurisprudence 

(Summary 331, TST), was the fence of this achievement, allowing only outsource the activity considered 

medium - that did not correspond to the main scope of the organization. The Law of Labor Reform (Law 

13467/17) changed the wording of Law 6,019 / 1974 to expressly foresee the possibility of outsourcing the 

activities of companies, establishing that the provision of services to third parties includes the transfer of any of 

the activities of the contractor, including its main activity, to the legal entity of private law providing services. It 

is questioned the requirement of the public tender (as a general rule), as a requirement for occupation of 

positions in the Public Administration. Is this way of interpreting the device indirectly violating constitutional 

law? Would the legal standard of the public tender and its principles continue to apply? In view of these 

questions, the present article proposes to answer such questions, from the point of view of the indirect violation 

of the constitutional legal rule - Fraud against the Constitution, in accordance with the line of reasoning of the 

theory of the norm from the point of view of Pontes de Miranda, developed by master Marcos Bernardes de 

Mello. It also analyzes the repercussion of the issue in the face of the STF judgment of ADPF 324 and 

Extraordinary Appeal 958252. 

 

KEYWORDS: Outsourcing. Public tender. Labor reform. Activity-end 
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INTRODUÇÃO 

 
Em 2017 o ordenamento jurídico administrativo-trabalhista foi alvo de inovação com normas como a 

nova Lei da Terceirização e a Reforma Trabalhista (chamada de “modernização” pelo Governo Federal). Ao 

lado destas alterações legislativas, houve importante julgamento do STF no tocante à terceirização nas 

atividades-fim. Estamos falando da ADPF n. 324 e do Recurso Extraordinário em repercussão geral n. 958252, 

que versava sobre a possibilidade de terceirização em todas as atividades da empresa. Por maioria (7x4), o 

Supremo julgou que é lícita a terceirização em todas as etapas produtivas das empresas. Esta decisão tem efeito 

vinculante para todo o Judiciário. 

Muitos foram os embates políticos, jurídicos e sociais durante o período de discussão dos projetos 

dessas leis, quando ainda circulavam dentro do Congresso Nacional, marcado por muitos conflitos de ideias, 

articulações políticas e manifestações populares nas ruas das principais cidades brasileiras. 

De um lado a classe empresária e o governo numa visão mais neoliberal, defendendo a necessidade de 

mudanças para o desenvolvimento e o avanço social, sob o fundamento da liberdade de contratações e de que a 

legislação trabalhista se encontrava desatualizada, em relação ao tempo de sua promulgação. Por outro lado, os 

sindicatos e trabalhadores, numa visão mais socialista, entendendo que as mudanças propostas afetariam seus 

direitos trabalhistas e poderia colocar em risco, direitos e garantias fundamentais. 

De certo, as citadas leis, havendo ou não o debate democrático necessário, entraram em vigor e as 

mudanças na legislação ocorreram e já estão vigorando, todavia, no que se refere à chamada Lei da terceirização, 

ela foi bem abrangente quando definiu que poderia ser o contratante, nos contratos de prestação de serviços, 

incluindo todas as pessoas jurídicas. Outra grande inovação foi acerca da possibilidade de terceirizar serviços 

que correspondem à atividade fim da empresa, ou seja, terceirizar qualquer atividade, ainda que seja a principal 

desenvolvida naquela organização, numa posição divergente daquela praticada no cotidiano jurídico, que se 

baseava na Súmula 331, do TST1. 

Diante de tais dispositivos, urge uma dúvida acerca da possibilidade da Administração Pública também 

estar incluída no rol dos contratantes, já que a definição foi genérica e em momento algum exclui esta 

possibilidade, isto é, se ela também pode celebrar contratos de prestação de serviços para contratação 

(terceirização) de mão de obra, contemplando também sua atividade fim. Desta forma, como ficaria a exigência 

constitucional de concurso público, como regra geral para provimento de cargo público? 

Com a autorização expressa de terceirização nas atividades-fim, ratificada pelo STF, permitiu-se 

expressamente a contratação de empregados terceirizados em todas as funções da empresa. Isso pode acarretar 

em perda de empregos em empresas que passarão a contratar terceirizadas ao invés da contratação direta, como 

meio de economizar seus custos incidentes sobre folha de pagamento. Além disto, há o risco de esta prática 

repercutir nas contratações públicas. É do que trata este artigo, diante do estudo da teoria geral da norma jurídica, 

no que se refere a sua violação indireta, seguindo os preceitos de Pontes de Miranda, desenvolvidos por Marcos 

Bernardes de Mello, acompanhando o raciocínio e os requisitos do que denomina de Fraude à Constituição. 
 

ALGUNS ASPECTOS DA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

 
Polêmica foi a discussão acerca do projeto de lei que tratava acerca da terceirização do Brasil, devido 

aos impactos que ela causaria nas relações de trabalho brasileira, porém, não se pode questionar a necessidade 

que havia de tal situação ser regulamentada. 

Por um lado, há os defensores da implantação da terceirização dos serviços de uma empresa, visto que 

aumentaria a competitividade na economia e geraria mais empregos formais, devido ao estímulo à contratação de 

empresas especializadas; formalizaria a relação de emprego antes incerta, já que os trabalhadores permanecerão 

com os mesmos direitos assegurados. As empresas acreditam ainda, que terão uma mão de obra mais qualificada, 

pois a prestadora de serviços terceirizados deverá ter um único objeto social, qual seja, qualificação técnica. 

                                                             
1 A edição da Súmula 331, do TST, em 1993, ampliou o rol das hipóteses em que a terceirização poderia ser 

considerada lícita, nele incluindo a prestação de serviços de conservação e limpeza e de outros serviços, não 

específicos, ligados à atividade-meio do tomador de serviços. Foi a partir de então que a discussão quanto à 

possibilidade / legalidade da terceirização passou a girar em torno do conceito [impreciso] de atividade-meio e 

de atividade-fim. Em 2000, a Súmula foi acrescida do inciso IV para reconhecer responsabilidade subsidiária 

objetiva da Administração Pública nas hipóteses em que houvesse inadimplência das obrigações trabalhistas dos 

empregados de empresas terceirizadas, contratadas pelo Poder Público. Em 2011, nova mudança na Súmula, 

resultado da ADC 16, para indicar a responsabilidade da Administração apenas quando se comporte em conduta 

culposa por ausência de fiscalização e escolha das empresas terceirizadas. 
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Já os que protestaram contra a aprovação deste projeto de lei, defendem que aumenta a probabilidade de 

haver mais demissões, já que as empresas estão livres para terceirizar qualquer atividade, com o objetivo de 

economizar recursos; afirmam que os terceirizados são sempre vistos como inferiores nas empresas, visto que 

não conseguem crescer. Quanto ao argumento da qualificação, discordam por entender que antes da lei já havia a 

possibilidade da contratação para atividades específicas, através da jurisprudência do TST. 

Na defesa dos interesses trabalhistas, Arruda2 afirma 

Logo, o desenvolvimento de um país deve ser medido pela extensão que é dada às 

suas liberdades: trabalhar, estudar, consumir, ter acesso à saúde e educação, assim 

como investir, criar e produzir, ou seja, a liberdade possui diferentes expressões que 

se reforçam umas às outras, atuando em conjunto como meio de desenvolver um 

país em seus múltiplos aspectos, na medida em que promove a segurança econômica 

para todos, seja em seu aspecto político (processo democrático e liberdade de 

expressão), seja na garantia de oportunidades, ou na liberdade de iniciativa, que deve 

se expandir ao mesmo tempo em que se ampliam os investimentos e avanços sociais 

para os cidadãos. 

 

Entre críticas e comemorações, o projeto de lei foi aprovado no dia 31.03.2017, recebendo o número de 

Lei 13.429, com vigência imediata no dia da sua publicação, passando tal norma jurídica a incidir 

automaticamente3 nas relações de emprego surgidas a partir de então, permitindo inclusive a sua aplicação em 

contratos já em curso, caso houvesse comum acordo entre as partes. 

Contudo, um dos aspectos muito comentados acerca desta nova lei (que será abordado no presente 

artigo), diz respeito a possibilidade de haver terceirização de serviços na Administração Pública, pois, os 

contrários à lei defendem que todos os trabalhadores foram atingidos por ela, e que qualquer empresa na prática 

poderá terceirizar sua totalidade de colaboradores. 

Neste sentido, acreditam que a vida dos servidores públicos pode ser afetada, já que todos os serviços 

poderão ser terceirizados, em todas as esferas, com exceção das carreiras de Estado, como magistratura, 

ministério público e a diplomacia. 4 

O fato é que a dúvida se instaura, quando se analisa o artigo (Art. 5o-A) que foi acrescido na Lei n. 

6.019/74 (regulamenta o trabalho temporário), pois, ao definir quem pode terceirizar, define como contratante 

qualquer “pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a 

quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal”, sem fazer qualquer exclusão aos órgãos da 

Administração Pública. 

Outro argumento é que o artigo acima transcrito inclui a possibilidade de terceirização da atividade 

principal da pessoa jurídica contratante, conhecida como a atividade fim, o que não era permitido na prática, já 

que na ausência de lei regulamentadora, antes da vigência da lei, a norma que incidia nestas relações e era 

praticada no mundo jurídico era a Súmula 331 do TST, que previa o contrário. 

A mencionada súmula que regulamentava a prestação de serviços, inclusive em relação a Administração 

Pública, permitia a contratação de prestação de serviços (terceirização) apenas para as atividades meio, ou seja, 

aquela que não pertencia ao escopo principal da empresa ou do órgão público, tais como serviço de vigilância ou 

de conservação e limpeza. 

Diante do exposto, observa-se que não há dúvidas quanto à incidência imediata da norma de 

terceirização, sempre que houver suporte fático, quando se tratar de contratos de prestação de serviço na 

iniciativa privada. Todavia, o questionamento divergente tem sido acerca da sua incidência quando se tratar de 

órgãos públicos. 

Já que a lei é omissa quanto a Administração Pública, e generaliza todas as pessoas jurídicas, são fortes 

os entendimentos que os entes públicos também podem celebrar contratos de prestação de serviços, inclusive 

para realização das atividades fins. Assim, tal novidade legislativa abriria uma flexível possibilidade de aumento 

do quadro funcional de trabalhadores/servidores,5 além daqueles que defendem que haveria uma maior eficiência 

do serviço público, se houvesse a ausência de estabilidade para grande parte dos servidores públicos. 

                                                             
2 ARRUDA, Kátia Magalhães. Reflexões sobre três temas polêmicos: terceirização, liberdade de contratar e 

pleno emprego. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, n. 3, 2014. p. 147. 
3 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 135. 
4 Ronaldo Fleury – Procurador Geral MPT, em entrevista dada ao Brasil de Fato. Disponível em: 

<https://www.brasildefato.com.br/2017/03/23/lei-da-terceirizacao-acaba-com-concurso-publico-diz-procurador-

geral-do-trabalho/> .Acesso em 05/01/2018. 
5 NOBRE, Gustavo Guilherme Maia. Nova Lei da terceirização, impessoalidade e concursos público. In: 
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É preciso nesta quadra do artigo indicar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral 

do Recurso Extraordinário com Agravo 713.211, sob a relatoria do Min. Luiz Fux, em que apoiou-se na premissa 

de que “a proibição genérica da terceirização calcada em interpretação jurisprudencial do que seria atividade-fim 

pode interferir no direito fundamental de livre iniciativa, criando, em possível ofensa direta ao art. 5º, inciso II, 

da CRFB, obrigação não fundada em lei capaz de esvaziar a liberdade do empreendedor de organizar sua 

atividade empresarial de forma lícita e da maneira que entenda ser mais eficiente”. 

O fundamento da demandante foi de que o então entendimento do Tribunal Superior do Trabalho 

quanto à limitação da terceirização em atividade-meio ofenderia a norma constitucional programática do art. 1°. 

IV, da Constituição Federal, que alude “aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”, como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito; e, os princípios constitucionais de proteção à liberdade [art. 5º, 

„caput‟] e da legalidade [art. 5º, inciso II].  

Para a associação que ajuizou a recurso extraordinário, a ofensa a tais disposições constitucionais 

resulta de a Justiça do Trabalho, em inúmeras decisões, impedir a terceirização de atividades de empresas dos 

mais variados segmentos econômicos, com base em construção casuística, imprecisa, que não permite a menor 

previsibilidade de conduta, dos conceitos de atividade-meio e de atividade-fim e, também, de subordinação. A 

ausência de um padrão de conduta estabelecido previamente estaria inviabilizando em absoluto a celebração de 

contratos de prestação de serviços, que constitui legítima expressão do direito constitucional à liberdade [e de 

seu desdobramento no âmbito econômico – a livre iniciativa]., que podem ser qualificados como preceitos 

fundamentais. 

Em 30.8.2018, os Ministros do Supremo julgaram procedente6 o pedido e firmaram a seguinte tese:1. É 

lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a 

contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a 

capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas 

trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 

Foi preciso abrir estes parênteses para explicar que os Ministros rejeitaram preliminar de perda de 

objeto desta ação7 diante do surgimento da Lei de Terceirização ora discutida neste artigo, de modo que o 

debate, a despeito de ser emblemático, não vincula os preceitos da Lei 13.429/2017. Entretanto, não podemos 

ignorar, a tendência é de que outras ações, inclusive aquelas que venham a discutir a lei nova, tenham o mesmo 

questionamento e, muito possivelmente, o mesmo entendimento da Corte. 

 

O CONCURSO PÚBLICO  

 
No Brasil existem algumas formas de um indivíduo ocupar um cargo público legalmente, sendo que o 

concurso público é a regra geral, extensiva a todos os interessados. Os demais meios são exceções muito 

específicas dentro do sistema jurídico, o que não inclui a contratação de prestação de serviços sem o 

preenchimento dos requisitos constitucionais. 

O concurso público tem previsão no art. 37, II da Constituição Federal Brasileira, quando dispõe que “a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na formas prevista em lei 

[...]”. 

Segundo Carvalho8, concurso público pode ser conceituado como 

o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e 

selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na 

aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de 

interessados em ocupar funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos 

aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à 

ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos 

                                                                                                                                                                                              
CARVALHO, Fábio Lins de Lessa (Coord.) Direito Administrativo Transformador. Curitiba: Juruá, 2017, p. 

307. 
6 Decisão de julgamento da ADPF 324 constante no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. 

7 As ações no Supremo Tribunal Federal questionando situações anteriores à Lei da terceirização, aprovada em 

março de 2017, e à reforma trabalhista (Lei n. 13.467, de 13.7.2017), se encerrou em agosto de 2018. 

8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 7a ed. Revista, ampliada e 

atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Iuris. p. 472. 
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Excepcionando algumas hipóteses especificadas na própria Carta Magna, para qualquer pessoa ocupar 

um cargo público precisa se submeter a um procedimento administrativo que consiste em provas de 

conhecimentos gerais e/ou específicos, ou ainda uma etapa de provas e títulos. E em conformidade com sua 

classificação, que ocorre em ordem crescente de notas, será nomeado para assumir o cargo pleiteado. 

Historicamente, não foi a primeira vez que uma Constituição Brasileira se preocupou em oferecer um 

acesso justo e igualitário aos cargos públicos, porém, após a atual, a procura pelos concursos públicos ficou mais 

notória. Pessoas com diversas motivações dentre elas a busca pela estabilidade e por remunerações mais 

vantajosas do que no setor privado. 

Contudo, este tema apesar de ter grande relevância para a sociedade, para os administrados e para a 

Administração Pública, é complexo e no presente artigo não poderia ser esgotado, todavia não há dúvidas que 

seja um dos procedimentos de seleção mais apropriados, pois, permite o acesso de pessoas tecnicamente 

qualificadas para o desempenho das tarefas estatais – e isto é o que toda sociedade exige9. 

Longe de ser um procedimento administrativo perfeito, o concurso público ainda é o meio mais 

apropriado para garantir acesso a cargos públicos, de forma mais igualitária impessoal e meritória, alcançando o 

maior número de pessoas interessadas e de forma mais democrática. 

A República Federativa do Brasil é constituída por um Estado Democrático de Direito, preceituado em 

seu preâmbulo e ratificado no artigo 1º de sua Constituição, complementado pelo Parágrafo Único, ao dispor que 

todo o poder deste Estado emanará do povo, que poderá exercê-lo de forma indireta (através de representantes 

eleitos), ou diretamente por ele, em conformidade com o próprio texto ou princípios constitucionais. 

Antes, o povo brasileiro passava por uma comemorada transição de um Estado ditatorial e autoritarista, 

que perdurava desde 1964, para uma sonhada democracia, positivada na sua Lei Maior, o que trouxe grandes 

expectativas para a sociedade, no intento de participar mais ativamente da administração governamental, o que 

poderia acontecer. A partir de então aumentavam as expectativas de uma Administração Pública que 

privilegiasse o cidadão na qualidade de ser humano, no lugar de imposições e autoritarismos. 10 

No modelo democrático de Estado, o homem passa a ser visto diferente, um ser com poder de decisão e 

capacidade de construir sua própria história de maneira racional, ocupando o centro do mundo de forma livre e 

autônoma, numa percepção iluminista e humanista.11 

O direito de acesso a cargo público no Brasil é um direito fundamental, visto que esta categoria de 

direitos não se restringe a aqueles explicitados no Título II da Constituição Brasileira, pois, há uma gama de 

direitos fundamentais que se encontram espalhados nos diversos dispositivos constitucionais, os chamados 

direitos fundamentais fora do catálogo, isto é, aqueles que mesmo fora destes capítulos específicos, guardam 

relação de similitude12. 

Para melhor definir um direito fundamental, Canotilho13 afirma que a essencialidade da dignidade e 

proteção dos direitos fundamentais se apresenta num sentido formal e material. Com efeito, para caracterizar um 

direito como fundamental, é preciso a junção destes dois elementos, tanto o formal, quanto o material.14 

Quanto à formalidade, estar ligado ao direito constitucional positivo, e quanto à materialidade, pode-se 

afirmar ser um direito relacionado ao reconhecimento jurídico de autodeterminação individual bem como 

proteção à intervenção do Estado, que são anteriores à Constituição. 15 Este reconhecimento é núcleo essencial 

do sistema político da democracia constitucional.16 

Corroborando com a ideia, Sarlet17 afirma que direitos fundamentais são  

todas as posições jurídicas concernentes às pessoas (naturais ou jurídicas, 

consideradas na perspectiva individual ou transindividual) que, do ponto de vista do 

                                                             
9 CARVALHO, Fábio Lins de Lessa. Concursos Públicos do Direito Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2015. p. 40. 
10 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A participação popular na administração pública: o direito de 

reclamação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 8. 
11 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A participação popular na administração pública: o direito de 

reclamação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 37. 
12LIMA NETO, Manoel Cavalcante de.Direitos Fundamentais dos contribuintes como limitação ao poder de 

tributar. Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/direitos-fundamentais-dos-

contribuintes-como-limitacao-ao-poder-de-tributar/5650>. Acesso em 10.Abr.2017. 
13 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1992. p. 509. 
14 SARLET, Ingo. Curso de Direito constitucional. 5.ed. ver. E atual. São Paulo: Saraiva, 2016., p. 319. 
15 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constituición. Tradução espanhola de Francisco Ayala. Madrid: Alianza 

Editorial, 1996. 
16 SOUSA JUNIOR, Cezar Saldanha. Consenso e Democracia Constitucional. Porto Alegre; Editora Sagra 

Luzzatto, 2002. 
17Ibid., p. 321. 
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direito constitucional positivo, foram expressa ou implicitamente integradas à 

Constituição e retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos, bem 

como todas as posições jurídicas que, por seu conteúdo e significado, possam lhes 

ser equiparadas, tendo ou não, assento na Constituição formal. 

 

Exercer uma função pública é poder intervir na atividade administrativa, na possibilidade de cooperar 

de forma ativa com a democracia, além do exercício pleno de cidadania. Todavia, não há como a Administração 

conseguir abarcar todos os interessados em colaborar com o poder público, por meio da prestação de seus 

serviços, por isso, a essencialidade na realização de um processo de seleção criterioso e que corresponda aos 

princípios democráticos da República. 

Em relação a estes princípios que são considerados basilares e fundamentais na realização do concurso, 

deve-se destacar a observância da igualdade, meritocracia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, transparência, planejamento, competitividade, sigilosidade, dentre 

outros. 

Carvalho18 entende a essencialidade de todos os princípios vinculados ao concurso público, sejam eles 

explícitos ou implícitos, entretanto destaca dois em especial, quais seja, a igualdade e a meritocracia. 

A luta pela igualdade na sociedade não é novidade na história mundial, pois, combater os privilégios 

indevidos e as discriminações arbitrárias é um desafio que, em todos os tempos a humanidade teve e terá que 

enfrentar. 

Ainda que a igualdade material ainda não seja uma realidade fática em todas as suas facetas, pode-se 

afirmar que o concurso público é uma das armas mais eficazes, na busca da isonomia e no combate a 

contratações pelo poder público, de forma direcionada e com intenções divergentes daquelas garantidas 

constitucionalmente, já que proporciona a mesma oportunidade para todos os interessados em prestar seus 

serviços no desenvolvimento estatal, através da atividade administrativa. 

Já por meritocracia, entende-se um conjunto de valores que postula, ser as posições dos indivíduos na 

sociedade, uma consequência do mérito de cada um, ou seja, é o reconhecimento e valorização do talento e do 

esforço pessoal como fatores determinantes para o alcance de determinadas posições.19 Assim, deve-se destacar 

que a conquista da ocupação de um cargo público decorre do reconhecimento do esforço de alguém que lutou 

muito por essa vaga e alcançou por merecimento. 

Incumbe ainda mencionar os princípios da impessoalidade e da moralidade, que estaria sendo violado 

diretamente, caso o interprete do Direito entenda ser possível a terceirização nas contratações de servidores, visto 

que, ainda que haja processo licitatório na escolha da empresa prestadora de serviços, a escolha dos 

colaboradores prestadores de serviço, seria realizada de forma direta, com escolhas direcionadas e sem quaisquer 

critérios que afastasse os favoritismos, pondo em risco a moralidade administrativa e violando direitos 

fundamentais do indivíduo. 

Assim, percebe-se a essencialidade dos princípios, como norteadores do concurso público, na busca de 

justiça, do acesso igualitário e meritório do direito ao acesso a cargo público, principalmente como forma de 

evitar os privilégios ou deturpações dos mandamentos constitucionais, na busca de uma Administração Pública 

cada vez mais eficiente. 

Desta forma, diante da crise política que se encontra o Estado Brasileiro, interpretar a lei da 

terceirização de forma abrangente, incluindo a Administração Pública, entre as pessoas jurídicas que podem 

terceirizar suas atividades fins, seria um retrocesso social e a violação direta aos princípios acima destacados. 

É preciso afirmar que a Lei da Reforma Trabalhista, posterior à Lei de Terceirização, trouxe clareza no 

sentido de não deixar dúvidas quanto à possibilidade de terceirização nas atividades-fim. 

 

A TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. 

 
Em se tratando de normas jurídicas, pode-se afirmar que o Direito decorre de um processo de adequação 

social, que pode ser marcado por sua coercibilidade como uma das principais características, principalmente 

quando se analisa o sistema jurídico como um todo.20 

Neste sentido, e em conformidade com a teoria de Pontes de Miranda, explicitada por Marcos Bernardes 

de Mello21, para que haja a caracterização de uma norma, é necessária apenas a descrição de um suporte fáctico e 

                                                             
18 CARVALHO, Fábio Lins de Lessa. Concursos Públicos do Direito Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2015. p. 107. 
19 CARVALHO, Fábio Lins de Lessa. Concursos Públicos do Direito Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2015. p. 114. 
20 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 35-38. 
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a prescrição de efeitos jurídicos, ainda que estes efeitos não se traduzam em uma sanção explícita, visto que sua 

força coercitiva é atribuída a todo o sistema jurídico. 

Sob a mesma ótica, as normas jurídicas são proposições abstratas que descrevem fatos (suporte fático da 

norma), em relação aos quais se imputam consequências (seus preceitos). Assim, a incidência corresponde ao 

efeito derivado da norma, ao gerar o fato jurídico, a partir do suporte fático ocorrido, que seria o caso concreto. 

Destarte, enquanto for vigente a norma jurídica, ela incidirá tantas forem às vezes que o suporte fático ocorrer.22 

Porém para o presente estudo, é essencial mencionar acerca das infrações das normas jurídicas. Estas 

podem ser violadas diretamente pela prática contrária à sua prescrição ou de forma indireta, quando são 

utilizados meios lícitos, mas o fim por ela imposto não é alcançado. 

Para Marcos Mello23 é inadequado falar em fraude à lei, como a maioria da doutrina determina, quando 

se trata de infração indireta à norma jurídica, porque a palavra fraude envolve a intenção de enganar, de burlar, 

de agir de má-fé, e induz o aplicador do direito a considerar, sobretudo a intencionalidade como elemento 

caracterizador da infração indireta da norma jurídica. Contudo, esta intenção não é no todo irrelevante quando se 

caracteriza a infração indireta da norma jurídica, a não ser que a própria norma a tenha como elemento do 

suporte fático. Por isso, não importa se a violação foi intencional ou não. 

Sob o mesmo fundamento, entende que o ideal seria que a aplicação da norma coincida com a sua 

incidência, já que a incidência nunca falha, o que falha é a aplicação da norma incidente, já que é ato humano e 

resulta da interpretação da norma e da valoração dos fatos. Deste modo, os atos que caracterizam a infração 

indireta à norma jurídica, sejam eles com ou sem intenções, na verdade, não visam enganar a incidência da 

norma jurídica, mas a aplicação das imposições normativas, levando o intérprete a acreditar que outra foi a 

norma incidente, e não a que realmente incidiu e foi infringida.24 

O que se pretende é obter o resultado proibido e evitar a sanção decorrente da infração. Contudo, a 

infração existe, ainda que não seja reconhecida. Assim, para se verificar se houve ou não infração à norma 

jurídica, seja de forma direta ou indireta, basta verificar se o resultado que a norma proíbe ou determina foi 

realizado, independente da forma como seu suporte fático se materializou.25 

Em que pese os entendimentos contraditórios, há ainda a necessidade de se mencionar que a mesma 

teoria afirma serem os princípios possuidores de características normativas, ainda que não apareçam de forma 

expressa no preceito normativo, e que são dotados do poder de incidir sobre o seu suporte fático, criando fatos 

jurídicos e vinculantes das condutas a que se referem.26 Assim, a violação de princípios, sejam eles expressos ou 

implícitos pode também ser considerada infração à norma jurídica. 

Em virtude do princípio da supremacia constitucional, existe ainda a possibilidade de violação de 

normas e princípios constitucionais por leis ou atos normativos, quando se percebe que tal violação atinge um 

princípio superior, já que tais normas possuem uma maior importância devido a sua função essencial na estrutura 

estatal. Isto posto, tem-se que ao se tratar da inconstitucionalidade material de uma norma, a violação será ao 

princípio da supremacia constitucional, ou seja, a lei suprema estatal.27 

 

Assim, parece-nos que não há falar em antinomias como causas de 

inconstitucionalidade e muito menos ver na invalidação da norma inconstitucional, 

ou em sua interpretação conforme a Constituição, com ou sem redução de texto, 

técnicas para resolvê-las. A questão da inconstitucionalidade, sem dívida, cinge-se a 

casos de violação de princípio constitucional cogente, donde situar-se em dimensão 

                                                                                                                                                                                              
21 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 114-115. 
22 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 126. 
23 MELLO, Marcos Bernardes de. Da fraude à Constituição no sistema jurídico nacional. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Paraná, n. 52, 2010. p. 149. 
24 MELLO, Marcos Bernardes de. Da fraude à Constituição no sistema jurídico nacional. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Paraná, n. 52, 2010. p. 150. 
25 MELLO, Marcos Bernardes de. Da fraude à Constituição no sistema jurídico nacional. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Paraná, n. 52, 2010. p. 150. 
26 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 68. 
27 MELLO, Marcos Bernardes de. Da fraude à Constituição no sistema jurídico nacional. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Paraná, n. 52, 2010. p. 161. 
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puramente dogmática que, naturalmente, como todas em Direito, tem arraigado 

fundo axiológico.28 

 

Diante de todo este arcabouço, e dos demais comentários acerca da nova lei de terceirização, percebe-se 

que, caso o intérprete entenda ser possível a sua aplicação em contratações de prestação de serviços pela 

Administração Pública, estaria caracterizada fraude à Constituição, pois, haveria uma aplicação de lei com 

resultado por ela proibido, e não alcançando o fim por ela proposto, visto que a norma jurídica, correspondente 

ao mandamento constitucional da exigência de realização de concurso público, para seleção de interessados em 

prestar serviços públicos não deixaria de incidir, havendo sim equívoco do intérprete. 

Neste sentido a doutrina especializada, como assevera Henrique Correa: 

 

No entanto, o foco da Lei n. 13.429/2017 e da Reforma Trabalhista foi a 

regulamentação do trabalho temporário e da terceirização nas empresas. Portanto, as 

leis não foram criadas para aplicação na administração direta, autarquias e fundações 

públicas por não se equipararem às empresas privadas. Além disso, há previsão 

constitucional estabelecendo a necessidade de concurso público para provimento dos 

cargos e empregos públicos criados. 

Tendo em vista que a Constituição Federal é hierarquicamente superior à legislação 

ordinária, seja na forma quanto no seu conteúdo, as disposições da nova legislação do 

trabalho temporário e terceirizado não excluirá a necessidade de concurso público para 

a investidura em cargo ou emprego público. Além disso, as atividades típicas e 

centrais do Estado não podem ser terceirizadas, como a segurança pública, cargos do 

Poder Judiciário, do Ministério Público, cargos de fiscalização, Tribunal de Contas e 

de agências reguladoras. Nesses casos, permanece, sem dúvidas, a exigência do 

concurso público e da relação direta com a Administração Pública. Em resumo, se já 

existe cargo ou emprego público criado por lei, não é possível a terceirização pela 

Administração Pública. 29 

 

 

 

Frise-se que apesar da lei ser omissa neste caso, trata-se de hermenêutica jurídica, que leva o intérprete 

a encobrir o real sentido da lei, adicionando dados que alteram a legitimidade da norma jurídica constitucional. 

Neste caso, para Marcos Bernardes de Mello, pode-se afirmar que a violação indireta da Constituição deve ser 

tratada como violação direta, implicando na sanção de inconstitucionalidade, com todas as suas consequências 

relativas à sua validade e eficácia.30 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em que pese algumas conclusões terem sido adiantadas, há a necessidade de destacar alguns pontos, 

numa abordagem sintética. 

O Brasil ano passado (2017) passou por mudanças significativas em sua legislação trabalhista, dentre as 

quais se destaca a Lei n. 13.429/27 que regulamentou a chamada terceirização, isto é, a prestação de serviços de 

mão de obra. O presente artigo se deteve no ponto onde a referida lei define quem pode ser o contratante nesta 

prestação de serviço, e quanto ao objeto desta contratação. 

Antes da vigência desta lei, a prática cotidiana era baseada na vedação pela contratação de mão de obra 

terceirizada para atividades do escopo organizacional – a chamada atividade fim, sendo permitia apenas a 

contratação para desenvolvimento das atividades meio, inclusive na esfera estatal. A mesma lei, ao definir quem 

poderia ser contratante foi muito abrangente e genérica, ao se referir a todas as pessoas jurídicas, o que levou, 

por parte de alguns a considerar a possibilidade de ela também ser aplicada à Administração Pública. 

                                                             
28 MELLO, Marcos Bernardes de. Da fraude à Constituição no sistema jurídico nacional. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Paraná, n. 52, 2010. p. 161. 
29 CORREIA, Henrique. Terceirização na atividade-fim: julgamento do STF de 30 de agosto de 2018. Revista 

LTr – São Paulo – ano 82 – n. 09 – setembro – 2018. p. 1.044. 
30 MELLO, Marcos Bernardes de. Da fraude à Constituição no sistema jurídico nacional. Revista da Faculdade 

de Direito da UFPR, Paraná, n. 52, 2010. p. 162. 
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Partindo destas indagações, o presente artigo foi apresentado, na intenção de analisar, segundo a teoria 

ponteana, desenvolvida pelo renomado professor Marcos Bernardes de Mello, se tal interpretação configura 

violação indireta à norma jurídica constitucional (Fraude à Constituição), quando se verifica a tentativa de burlar 

o mandamento constitucional do concurso público, bem como seu arcabouço principiológicos. 

Neste sentido, foi realizada uma análise sucinta, sobre os principais pontos da teoria da norma, sob o 

prisma ponteano de Marcos Bernardes de Mello, quanto a incidência da norma, seu suporte fáctico e 

principalmente a violação desta. 

Diante de tal estudo, foi possível concluir que a interpretação jurídica, no sentido de incluir a 

Administração Pública no rol daqueles que podem terceirizar mão de obra de atividade fim constitui em 

verdadeira violação ao texto constitucional ou fraude à Constituição, no momento em que apesar de 

aparentemente legítima, por partir de um texto legal, alcança objetivo diferente daquele intencionado pela 

Constituição, quando expressa a exigibilidade de concurso público, como regra geral para provimento de cargos 

públicos, bem como viola os princípios basilares deste instituo, dos quais merece destaque, a igualdade de 

oportunidades, a meritocracia, a impessoalidade e a moralidade Administrativa, devendo sofrer as mesmas 

sanções que resultam da violação direta ao texto constitucional. 
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RESUMO: A definição de semiárido não se limita aos aspectos naturais, inclui processos políticos, 

econômicos, sociais e culturais. Entretanto, as construções imagéticas dessa região variaram no tempo e no 

espaço. Segundo Castro (2001), a base dessa construção é a relação ser humano e natureza, que apesar de serem 

interdependentes, aparecem de forma unificada através da seca, ou até mesmo na segunda se sobrepondo a 

primeira. Atualmente, a natureza dessa “região adversa” aparece com um potencial produtivo através de 

atividades como o turismo ou o agrobusiness. Essas construções imagéticas-discursivas tiveram impactos nas 

políticas de intervenção no semiárido. Uma dessas intervenções é o Canal do Sertão. Com aproximadamente 

268km de extensão, influenciará 42 munícipios de forma direta (CODEVASF; HYDROS TECNOSOLO, 2003, 

p.10). Analisar como se insere o Canal do Sertão nessas políticas de intervenção no semiárido constitui o 

objetivo deste trabalho. Para conseguir o escopo da pesquisa levantamos informações bibliográficas em 

dissertações, teses e livros. Fizemos buscas online nos arquivos da Biblioteca Geraldo Rocha, em Brasília, a 

partir da palavra-chave “canal do sertão alagoano”. A perspectiva inicial do Canal do Sertão pertence às 

estratégias de desenvolvimento regional, aplicadas durante o regime militar, tratadas nos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND) I e II, pautados na lógica de integração nacional, mas as diversas transfigurações em 

seus objetivos permeiam todas as intervenções hegemônicas para o semiárido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Canal do Sertão, políticas, semiárido. 

 

ABSTRACT: The definition semi-arid is not limited by natural aspecto, it includes political, economical, 

social and cultural processes. However, these imagetic constructions of the semi-arid region varied according to 

time and space. Following Castro (2001), the basis of this construction is the relationship between humans and 

nature which appear unified or even the latter overwhelming the first during drought periods, despite the fact of 

humans and nature interdependent among themselves. Nowadays, the nature of this "adverse region" appears as 

a productive potential through activities such as tourism or agrobusiness. These discoursive-imagetic 

constructions have had impact on intervention policies on the semi-arid region. One of these interventions is the 

Canal do Sertão. Approximately 268km long, it will directly 42 municipalities (CODEVASF; HYDROS 

TECNOSOLO, 2003, p.10). To analyze how the Canal do Sertão inserts itself in these interventions policies in 

the semi-arid region is the very object of this work. To achieve this objective we retrieved bibliographic 

informations from periodicals, articles, dissertations, theses and books. We have made online searches in the 

archives of Geraldo Rocha Library, in Brasília, using the key-word "canal do sertão alagoano". The initial 

perspective of the Sertão Canal belongs to the regional development strategies applied during the military 

regime, treated in the National Development Plans (PND) I and II, based on the logic of national integration, but 

the various transfigurations in their objectives permeate all hegemonic interventions for the semi-arid. 

 

KEYWORDS: Canal do Sertão, policies. semi-arid. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, o semiárido brasileiro abrange alguns municípios da região Nordeste e do estado de Minas 

Gerais, a delimitação vigente do semiárido realizada pelo Grupo de Trabalho Interministerial- GTI, obedece a 

três critérios técnicos: “Precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm; índice de Aridez de 

Thorntwaite igual ou inferior a 0,50; percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando 

todos os dias do ano” (BRASIL, 2017).  Por outro lado, compreendendo que o “Semi-Árido brasileiro não é 

apenas clima, vegetação, solo, Sol ou água. É povo, música, festa, arte, religião, política, história. É processo 

social. Não se pode compreendê-lo de um ângulo só” (MALVEZZI, 2007, p.09). 

A partir das imagens criadas sobre o semiárido que orbita entre o atraso, pobreza, miséria em decorrência 

das condições climáticas da região, opostamente, considerando as potencialidades foram gestados três projetos 

de intervenção no semiárido. Na prática, esses projetos se revertem, em um primeiro momento, na resolução 

local através da distribuição de “esmolas” no socorro aos flagelados da seca, que era feito de forma emergencial. 

Com a nacionalização dos problemas de ordem climática, no final do século XIX, não apenas as províncias 

seriam responsáveis pela a resolução desses problemas, mais também o governo central, a seca e seus efeitos 

deveriam ser combatidas, perspectiva que se consolida no século XX (ALBUQUERQUE, 1998; SILVA, 2006). 

Em meados desse mesmo século, a partir principalmente da Superintendência do desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) a perspectiva era de aumentar a produtividade e a produção econômica na região, sobretudo com 

base na irrigação, já que o grande problema do Nordeste não é a seca, mas outros de ordem política, social e 

econômica, entrementes, com o Golpe Militar (1964), o projeto inicial da Sudene toma um rumo diverso do que 

foi planejado inicialmente. Outro paradigma desenvolvido, no final do século XX, foi o projeto contra 

hegemônico de convivência com o semiárido, diferente das intervenções anteriores, a convivência com o 

semiárido não pertence ao poder político tradicional local. Dessa vez, o protagonismo é das organizações sociais 

como ONG’s, sindicatos, pastorais da terra, entre outros agentes políticos com perspectivas distintas das práticas 

seculares de intervenção no semiárido alagoano (SILVA, 2006; MALVEZZI, 2007). Assim, partindo da 

compreensão que o Canal do Sertão é uma intervenção política no semiárido objetivamos pesquisar como essa 

construção se insere nos projetos históricos para a região 

 A bibliografia analisada (FAIÃO, 2010; LEMOS; 2013; ALAGOAS; 2017) apresenta a construção do 

Canal do Sertão como ação política no semiárido, em Alagoas, tendo início no governo de Geraldo Bulhões, 

(1991-1995), entretanto a nossa pesquisa demonstra que apesar do estudo de pré-viabilidade e o projeto de 

construção do Canal serem lançados em 1992, ambos tiveram como referência, principalmente o primeiro, o 

estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) solicitado pela 

Companhia de Desenvolvimento de Alagoas (CODEAL) em 1979, mas publicado dois anos depois, no qual o 

projeto de construção do Canal do Sertão aparece como alternativa para o desenvolvimento regional. Inclusive a 

pesquisa de viabilidade para as áreas potencialmente irrigáveis, através de um grande canal tomando água do rio 

São Francisco na altura do reservatório de Moxotó, foi alternativa correspondente à primeira solicitação da 

CODEAL (IPT, 1981). Dessa maneira, a perspectiva inicial do Canal do Sertão pertence às estratégias de 

desenvolvimento regional, aplicadas durante o regime militar, tratadas nos Planos Nacionais de 
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Desenvolvimento (PND) I e II, pautados na lógica de integração nacional. Entre as diretrizes de ação estava o 

Plano de Irrigação do Nordeste. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para substanciar o escopo de pesquisa, caraterizada como documental e qualitativa, levantamos 

informações bibliográficas em materiais especializados como dissertações, teses e livros. Fizemos buscas nos 

arquivos da Biblioteca Geraldo Rocha, em Brasília a partir da palavra-chave “canal do sertão alagoano”, 

encontramos 28 documentos, entre os anos de 1975-2016. Porém pelas minhas diversas limitações em estar 

nessa cidade, entrei em contato, via e-mail, e pedi a digitalização desses documentos. 

Atendida essa expectativa, escolhi os três documentos que mencionam pioneiramente o Canal do 

Sertão, sendo esse o critério de seleção, e comparei com a literatura vigente e como os discursos apresentados 

nesses três documentos dialogam com os projetos de intervenção no semiárido, são eles: A pré-viabilidade do 

sistema integrado de aproveitamento dos recursos hídricos para o Sertão Alagoano, o Projeto Básico de 

construção do Canal do Sertão, ambos realizados pela Consultoria, Estudos e Projetos (COHIDRO) e lançados, 

em 1991. Por fim, o estudo de viabilidade técnico-econômica de irrigação das microrregiões Sertão Alagoano e 

Batalha, publicado, em 1981, e serviu como base para os dois estudos anteriormente citados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Canal de Adução do Sistema Integrado de Aproveitamento Hídrico do Sertão Alagoano ou Canal do 

Sertão pretende captar água do Rio São Francisco a partir da cidade de Delmiro Gouveia até a cidade de 

Arapiraca, agreste de Alagoas. Segundo o relatório lançado pelo governo de Alagoas, em 2017, o objetivo de 

construção foi: 

 

Reduzir os impactos negativos da seca sobre a população alagoana, o Governo do 

Estado, em 1992, optou pela construção de um canal que cortaria o sertão e parte do 

agreste alagoano, levando água do rio São Francisco até os municípios mais 

afetados. Mais tarde, o Canal do Sertão, como é chamado, passou a integrar as obras 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal 

(ALAGOAS, 2017, p. 4). 

 

 A finalidade de construção do Canal do Sertão parte da perspectiva hídricas como forma de reduzir o 

impacto negativo da seca, como confirma Faião (2010), a região do sertão e agreste alagoano são caracterizas 

pelo clima adverso à exploração agrícola, pecuária e comercial. As diversas estiagens fazem com que essas 

populações vivam em estado crítico. Visando modificar essa situação o Governo de Alagoas “contratou um 

estudo para a implementação de um Canal Adutor que conduzirá água do Rio São Francisco para toda a região, 

tanto para consumo humano, como para projetos de irrigação, culturas de sequeiro, dessedentação de animais e o 

desenvolvimento da aquicultura empresarial” (FAIÃO, 2010, p.19). 
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O que podemos observar é que houve uma mudança nos objetivos, no percurso, na população alvo e na 

própria compreensão do canal do sertão enquanto política de intervenção para o semiárido. No primeiro 

momento, a obra se articula ao projeto de desenvolvimento nacional, que tinha como política a irrigação para o 

desenvolvimento regional do Nordeste. Depois, vai se perdendo progressivamente a ideia do desenvolvimento 

permanecendo a ideia de combate à seca. 

Essa primeira perspectiva de desenvolvimento regional, pode ser observada no relatório produzido pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo-IPT, esse solicitado, no início de 1979, pela 

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Alagoas (CODEAL) para identificar as áreas potencialmente 

irrigáveis das microrregiões de Sertão Alagoano e Batalha, bem como para definir os recursos hídricos 

disponíveis para esse fim.  

O projeto de construção do Canal do Sertão foi proposto como alternativa a partir da publicação do IPT, 

em 1981, solicitado pela CODEAL. “Perenização dos cursos d'água principais e adução d'água para as áreas 

potencialmente irrigáveis, através de um grande canal tomando água do rio São Francisco na altura do 

reservatório de Moxotó. Esta alternativa corresponde à primeira solicitação da CODEAL” (IPT, 1981, p.12). 

Diferentemente do apresentado pela Secretaria de estado do planejamento, gestão e patrimônio- SEPLAG 

(ALAGOAS, 2017) no qual afirma, que foi no Governo de Geraldo Bulhões, apenas em 1992, surgiu o projeto 

do Canal do Sertão. 

 

Foi nessa perspectiva que, no ano de 1992, surgiu o projeto do Canal do Sertão 

Alagoano, na gestão do então governador Geraldo Bulhões, com o objetivo de 

desviar uma parte da água do rio São Francisco, levando-a aos municípios mais 

afetados pela seca em Alagoas, através de um canal que sairia de Delmiro Gouveia e 

chegaria em Arapiraca (ALAGOAS, 2017, p.18). 

 

 

 Outra mudança percebida, entre o que se tinha pensado e o que foi concretizado, é o percurso.  Segundo a 

SEPLAG (2017) o Canal do Sertão, atualmente, sai de Delmiro Gouveia e chega a Arapiraca, todavia, tanto no 

relatório publicado pelo o IPT e até mesmo no relatório publicado no governo de Geraldo de Geraldo Bulhões, 

em 1991, Arapiraca não é mencionada, bem como a região Agrestina. As cidades contempladas com a obra 

seriam as que fizessem parte da microrregião do sertão alagoano e de Batalha.  

O estudo do IPT buscou viabilizar maneiras de “garantir a fixação espontânea do homem à terra, através 

da implantação do perímetro irrigado” (IPT, 1981, p.05). Perspectiva diferente do que só colocava nos anos 60 

pela SUDENE, que fomentava a migração para a regiões úmidas do Maranhão. O estímulo de pesquisa de áreas 

irrigáveis, do final da década de 70 do século passado, se insere nas metas governamentais do desenvolvimento 

do setor interno agrícola, “a irrigação desponta como um fator de alta importância, não só pelo aumento da 

produtividade, mas também pela melhoria da qualidade e das condições de confiabilidade da produção agrícola” 

(IPT, 1981, p. 04). Essa política faz parte do programa de integração nacional contida no Planos Nacionais de 

Desenvolvimento I e II, nos quais uma das diretrizes foi a irrigação. 

A pesquisa do IPT foi dividida em três etapas, a saber: definição dos potenciais de desenvolvimento e 

irrigação, nessa fase foram levantados dados socioeconômicos, de solos e de recursos hídricos; na segunda etapa, 

esses dados foram mensurados e a partir deles traçadas diretrizes de desenvolvimento das microrregiões; por fim, 
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a terceira fase buscou perceber as vantagens e desvantagens dos planos traçados, culminando em determinação 

dos programas prioritários para o desenvolvimento das microrregiões. Indicando como possível caminho, as 

seguintes metas:  a curto prazo, obras de saneamento básico (água para abastecimento e esgotos); de médio 

prazo: melhoria das condições de trabalho e alteração da estrutura fundiária. Assim, a irrigação só poderia ser 

executada, quando as metas citadas forem cumpridas. Nesse sentido, as escalas de prioridades são: a) 

abastecimento das populações; b) abastecimento do gado e adução de água para irrigação. “O atendimento à 

primeira prioridade deve considerar, em princípio, a adução de água do rio São Francisco como a alternativa 

mais adequada” (IPT, 1981, p.23).  

Já no estudo publicado 10 anos depois, pela COHIDRO (1991), constatou-se na região, “que a grande 

maioria dos açudes construídos apresentam-se apenas parcialmente aproveitados pela população, uma vez que as 

suas águas representadas possuem teores salinos tão elevados que as tornam imprestáveis, até mesmo para fins 

agrícolas” (COHIDRO, 1991, p.14).  

Além da não alternativa do uso dos açudes, descartou-se também o uso dos três rios da região, Ipanema, 

Moxotó e Capiá, devido a problemas de poluição causados pelo acesso de animais e lavagem de roupas e o uso 

de água subterrânea devido a salinização. Restando apenas o rio São Francisco como o manancial mais indicado 

para o uso da água tanto para irrigação, quanto para consumo, identificáveis cinco áreas: 

 

Áreas potencialmente 

irrigáveis 

Cidades Solos potencialmente 

irrigáveis 

Área I Delmiro Gouveia, Olho D'Água do Casado e Água 

Branca 

3000 há 

Área II Canapi e Inhapi 20500 ha. 

Área  III Riacho Grande (topônimo de Senador Rui Palmeira), 

Carneiros, Olho D'Água das Flores, Santana do 

Ipanema e São José da Tapera. 

9300 há 

Área IV Batalha e Jacaré dos Homens 1400 há 

Área V Major Isidoro e Jaramataia 2200 há 

TABELA I: Áreas potencialmente irrigáveis, elaboração da autora tendo como referência IPT (1981) 

 

A partir da identificação dessas áreas, foram propostas obras de engenharia para irrigação, cumprindo o 

objetivo de evitar o êxodo rural e aumentar a produção. A proposta do IPT, foi ressuscitada pela COHIDRO, 

contratada pelo Governo do Estado de Alagoas, apresentando a concepção do Sistema Integrado de 

Aproveitamento dos Recursos Hídricos para o Sertão Alagoano, abordando aspectos técnicos e econômicos de 

aproveitamento do reservatório de Moxotó e do futuro reservatório de Xingo. Os estudos então apresentados, a 

nível de pré-viabilidade, foram elaborados como uma forma de ilustrar o potencial econômico e o alcance social 

do Sistema. 

No projeto de pré-viabilidade a proposta de acesso água é colocada como elemento primordial de 

transformação social e econômica na zona rural, retoma-se o discurso do IPT (1981) de não apenas acesso água, 

mas ao saneamento básico e saúde pública, entretanto, ao longo do estudo não se demonstra como isso poderia 

ser feito. Mantem-se a perspectiva das instituições governamentais como responsáveis por criações de políticas 

públicas para a oferta de água para as populações rurais, “através de projetos onde o físico esteja integrado ao 
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social, com soluções técnicas servindo de catalizador ao processo de transformação social e econômica” 

(COHIDRO, 1991, p.01). 

É deixado claro no relatório que a oferta de água de forma plena para toda a população seria 

economicamente inviável, sendo eleito como prioridade “tipos de aproveitamento que proporcione a população 

rural meios de subsistência durante as estiagens prolongadas” (COHIDRO, 1991, p.02). Esse aproveitamento 

pode ser sintetizado nas seguintes metas: 

• Abastecimento d’água aos perímetros de irrigação; 

• Fornecimento d’água para o gado e para as mínimas necessidades dos pequenos 

proprietários; 

• Através da introdução da piscicultura, criar condições para ofertar alimentos de 

alto valor proteico a baixo custo; 

• Treinamento e orientação em métodos agrícolas modernos, através da 

implantação de áreas piloto de irrigação; 

• Geração de renda e de oferta de alimentos durante todo o ano, utilizando-se o 

trabalho comunitário nas unidades econômicas pontuais; 

• Oferta de água tratada para consumo às populações urbanas e das cidades e 

distritos populosos (COHIDRO, 1991, p.04). 

 

A região de interesse situa-se em sua maior parte no Sertão alagoano, Vale dos rios Moxotó, Capiá e 

Ipanema. O levantamento populacional, a caracterização socioeconômica realizada pela COHIDRO (1991), não 

só tem por base o estudo do IPT (1981), como os resultados apresentados são os mesmos, com economia voltada 

para a produção de feijão, algodão, mandioca. E na agropecuária, com destaque a microrregião de Batalha, 

grande bacia leiteira. 

A região direcionada no projeto é apenas a microrregião do sertão de Alagoas. Há constância nos 

relatórios sobre a caracterização física e econômica, apesar de ser citada a microrregião de Batalha, ela é 

abandonada no projeto de irrigação, vejamos: 

Perímetros de irrigação Cidades Solos 

potencialmente 

irrigáveis 

Perímetro de Irrigação Moxotó Pariconha e Delmiro Gouveia. 1000 há 

Perímetro de Irrigação Delmiro 

Gouveia 

Delmiro Gouveia, Olho D'Água do Casado e Água 

Branca 

1000 ha. 

Perímetro de Irrigação Capiá Canapi e Inhapi 9000 há 

Perímetro de Irrigação Riacho 

Grande 

Senador Rui Palmeira, Carneiros, Olho D'Água das 

Flores, Santana do Ipanema e São José da Tapera. 

4500 há 

TABELA II: Áreas potencialmente irrigáveis, elaboração da autora tendo como referência COHIDRO (1991). 

 

Na descrição do projeto de construção do canal de Sertão se prevê “a irrigação de cerca de 20.000 

hectares de terras, em sua primeira fase, além de outros usos, tais como, abastecimento de água, piscicultura, 

dessedentação de animais, etc, visando resolver o problema da seca que aflige a região” (COHIDRO, 1991, p. 

01). Dessa maneira, mesmo com toda discussão da SUDENE na década de 60, compreendendo a seca como 

fenômeno climático, que se insere nas dimensões econômicas, sociais, políticas e ambientais. Sendo alertado no 

relatório do GTDN (1967), o problema que ocorre, principalmente nas áreas semiáridas, é de uma economia 

frágil, com base na agricultura e pecuária, e quando nos períodos de seca é devastada. Outro ponto abordado, diz 
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respeito a crítica às construções hídricas como forma de “resolução do problema da seca”. Todavia, é essa 

perspectiva de combate à seca que se insere o projeto de execução do canal do sertão alagoano, no período do 

governo de Geraldo Bulhões. O projeto ficou paralisado durante o governo subsequente de Divaldo Suruagy, 

sendo alegado a falta de estudo acerca da viabilidade dessa construção. 

Apesar das obras terem sido iniciadas em 1993, durante o mandato do Governador 

Geraldo Bulhões, estas foram interrompidas durante o seu sucessor, Divaldo 

Duruagy, devido aos estraves políticos do Estado e diante da alegação de que não 

havia estudo técnica que comprovasse a viabilidade do projeto (LEMOS, 2013, 

p.160). 

 Em 1999, a CODEVASF publicou o Relatório Final do levantamento de solos, classificação de terras 

para irrigação e de aptidão das áreas que incluiu o agreste. As obras foram retomadas no governo de Ronaldo 

Lessa (1999-2005) e foi dada continuidade nos governos de Teotônio Vilela (2006-2014) e Renan Filho (2015- 

dias atuais) (ALAGOAS, 2017). Segundo Lemos (2013), durante o mandato do Governador Ronaldo Lessa, as 

obras foram retomadas e o primeiro trecho (45 km iniciais) foi concluído durante o governo de Teotônio Vilela 

Filho. Esse último, apesar de ser contra a transposição nacional do São Francisco, foi defensor ferrenho da 

Transposição em Alagoas, em seu discurso afirma que, 

[...] pessoalmente transformei numa quase obsessão, é a construção do Canal do 

Sertão, que se estenderá por 220 quilômetros, permitindo a irrigação de 116 mil 

hectares em 32 municípios de Alagoas. Este canal, que tomará água na represa de 

Moxotó, beneficiará 700 mil pessoas, que habitam o Sertão [...] O Canal do Sertão, é 

bom que se repita, representará para os sertanejos de Alagoas a possibilidade de 

enxergar a esperança no futuro de suas vidas e num horizonte tão cizento e sombrio 

quanto a caatinga que os cerca (VILELA, 2003, p.41).  

 

 O empreendimento ganhou dimensões maiores no Governo de Renan Filho, o Canal possuirá um total 

de 250km de extensão, abrangendo 42 municípios. Desde 2007, o projeto do Sertão alagoano foi inserido nas 

obras do PAC-Programa de Aceleração do Crescimento do governo Federal. “Desde então, a construção do 

Canal do Sertão tem se dado através de uma parceria entre o Governo Federal, por meio do Ministério da 

Integração Nacional (MI), e o Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura 

(SEINFRA)” (ALAGOAS, 2017, p.19). 

Se por um lado, vemos a modificação física no projeto, por outro, vemos sua diferenciação discursiva. 

Através de vídeos oficiais31 produzidos pelo então governo do estado, o canal do sertão alagoano atenderá as 

seguintes frentes: a) Agricultura irrigada; pecuária e piscicultura; b) Abastecimento de água para cidades do alto-

sertão alagoano; c) Criação de empregos.  O último item marcou o discurso de inauguração do trecho III do 

canal do sertão em Inhapi, em 2015. A fala feita pelo então governador Renan Filho dá destaque à obra como 

maior empregadora da região, tendo a necessidade de mantê-la viva para que continue empregando. 

Essa obra que a gente tá vendo aqui, e que separa essa ala que está vestida de 

macacão, capacete, de bota e com seu celular filmando essa solenidade é a ala dos 

trabalhadores. Que é o Canal do Sertão de Alagoas, o maior empregador dessa 

região do estado. Por isso, a gente tem que mantê-lo vivo, com gente trabalhando, 

com gente sustentando sua família, com gente querendo contribuir com o progresso 

do Brasil.32  

                                                             
31 Governo do estado de Alagoas. Disponível em: http://www.pac.gov.br/mochilao/canal-do-sertao-alagoano-al. 

Acesso em: 30.04.2017. 
32 Governo do Estado de Alagoas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qdQYkM-gW_o. Acesso 

http://www.pac.gov.br/mochilao/canal-do-sertao-alagoano-al
https://www.youtube.com/watch?v=qdQYkM-gW_o
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Essa agregação da mão-de-obra em períodos de secas já foi usada como justificativa para a construção de 

obras hidráulicas, principalmente no início do século XX e ganha novas faces no nosso século. Assim, enquanto 

o IPT (1982) vislumbrava o canal do sertão como proporcionador da agricultura que ocupasse a mão-de-obra e 

impedisse o êxodo rural, atualmente é a construção em si, e não o resultado dela, que está ocupando a mão-de-

obra. 

Assim, mesmo existindo a perspectiva de convivência com o semiárido, a Transposição do São Francisco, 

“solução” proposta no século XIX, quando Governo imperial, em 1856, criou uma comissão científica para 

estudar a realidade do Norte seco. Dessa comissão surgiram propostas soluções que pudessem resolver o 

problema das secas, dentre elas, a transposição do rio São Francisco (SILVA, 2006). Apesar de ser ter como 

justificativa levar água para os sertanejos, “a maior parte das áreas irrigáveis (cerca de 70%) está nos últimos 100 

Km do Canal, nos municípios de Arapiraca, Lagoa da Canoa, Craíbas e Palmeira dos Índios” (ALAGOAS, 2017, 

p.22), ou seja, no Agreste do estado de Alagoas, como o maior objetivo do Canal do Sertão é a irrigação, e a 

região Agrestina a maior beneficiada. 

A região abrange uma área total de, aproximadamente, 13.230.30 km2 no Estado de 

Alagoas, representando 47,36% da área total do estado, beneficiando diretamente 42 

Municípios. O principal município é Arapiraca, localizado na zona agreste, onde o 

clima permite desenvolver uma agricultura voltada basicamente para o plantio de 

fumo. (CODEVASF; HYDROS TECNOSOLO, 2003, p.10) 

 

O discurso da seca serviu para engendrar a construção do Canal do sertão, mesmo havendo estudos da 

falência de obras hídricas no enfrentamento da seca, além da existência de propostas mais viáveis e menos 

nociva ao meio ambiente, como a convivência com o semiárido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos observar que na elaboração e execução da obra do Canal do Sertão mudanças nos objetivos, no 

percurso, na população alvo e na própria compreensão do canal do sertão enquanto política de intervenção para o 

semiárido. No primeiro momento, a obra se articula ao projeto de desenvolvimento e integração nacional através 

Planos Nacionais de Desenvolvimento I e II, que tinha como política a irrigação. Depois, vai se perdendo 

progressivamente a ideia do desenvolvimento, permanecendo a perspectiva de combate à seca, mediada tomada 

no início do século XX, e criticada posteriormente por não resolver a crise que se instala no período de grandes 

estiagens, além de servir para manutenção do poder das elites locais. 

Podemos concluir que: 1º A transposição do rio São Francisco é uma alternativa pensada no séc. XIX; 2° 

o Canal do Sertão, na fase inicial, é uma política do governo ditatorial que visa o desenvolvimento do Nordeste 

através da irrigação, projeto que faz parte dos Planos Nacionais de Desenvolvimento I e II; 3° o objetivo 

primeiro era impedir o êxodo rural, mas que se transfigura no combate à seca; 4º o percurso do Canal se limitava 

a microrregião do sertão de Alagoas, mas se ampliou até o agreste, sendo essa região a maior beneficiada por ter 

os maiores perímetros irrigados, cerca de 70% do total; 5º a utilização prática é ocupar mão-de-obra, medida 

                                                                                                                                                                                              
em: 30.04.2017 
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bastante aplicada entre a primeira e a segunda metade do século XX; 6º podemos constatar a limitação das obras 

hídricas para o enfrentamento da seca. 

Se resta alguma dúvida quanto a resolução da pergunta feita no título deste artigo, podemos equaciona-la 

aludindo que, enquanto política de intervenção hegemônica no semiárido a construção do Canal do Sertão 

permeia os projetos históricos de combate à seca, e as das diversas faces de desenvolvimento regional. 
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RESUMO: A violência contra a mulher assola a sociedade de forma que a morte de mulheres, denominada 

feminicídio (Lei nº13.104), em decorrência dela é cada vez maior, alertando o poder público ao que deve ser 

feito e a maneira como proceder. O presente estudo visa mostrar, por meio de revisão bibliográfica e de 

estudiosos sobre a matéria, o tipo de violência que colocou o Brasil como o 5º dentre os mais perigosos para o 

sexo feminino, segundo a Organização Mundial da Saúde33 (OMS), também considerado como “pandemia34” 

pela ONU do Brasil. Mesmo após a promulgação da Lei nº 11.340/2006, ainda continua presente nos lares, 

sendo naturalizada por muitos, e mostrando o despreparo de uma população que mesmo tendo em mãos o 

dispositivo legal, se veem refém de preconceitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio, lei nº 11.340, violações. 

 

Violence against women: the Brazilian pandemic 

ABSTRACT: Violence against women plagues society so that the death of women, called feminicide (Law 

No. 13.104), is increasing as a result of it, alerting the public power to what must be done and how to proceed. 

The present study aims to show, through a bibliographical review and by scholars on the subject, the type of 

violence that placed Brazil as the 5th among the most dangerous for women, according to the World Health 

Organization (WHO), also considered as a "pandemic" by the UN of Brazil. Even after the promulgation of Law 

No. 11.340 / 2006, it is still present in homes, being naturalized by many, and showing the lack of preparation of 

a population that, despite having the legal device in hand, are hostage to prejudices. 

KEYWORDS: Feminicide, Law No. 11,340, violations. 

INTRODUÇÃO 

A lei criada para o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei nº 11.340, conhecida 

popularmente como Lei Maria da Penha – posteriormente tratada apenas como LMdP-, tem previsto como 

objetivo, introduzir no ordenamento vigente, mecanismos capazes de proporcionar maior segurança para as 

vítimas, no momento da denúncia, fazendo com que o Estado tenha a responsabilidade de erradicar a violência, 

já que ratificou o tratado em que se propunha a tal fim. Não se sabe, ao certo, se nos primeiros anos da lei o 

motivo pelo qual a quantidade de denúncias era bastante inferior ao que era esperado por questões de 

desconhecimento da lei – a LMdP atualmente é considerada uma das mais conhecidas do ordenamento-, ou por 

medo de outras agressões. Anos mais tarde, no entanto, a realidade do número de denúncias voltou a crescer, 

assim como o número de mortes em decorrência dela, tendo sido, para tanto, criado outro tipo penal, dessa vez 

dentre o rol de crimes hediondos, com a Lei. nº 13.104, conhecida como Lei do Feminicídio. 

O assassinato delas é tratado também quanto a invisibilidade que o crime está tendo nos últimos anos, que 

no Dossiê Feminicídio#InvisibilidadeMata35 (2016), é marcado pela desigualdade de gênero, e tendo sido 

                                                             
33 Notícia publicada com o título “OMS: taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo”, mostrando 

que mais de 100 mil mulheres foram mortas entre 1980 e 2013, aumentando 54% nos últimos 15 anos. Pelo 

jornal “O dia” e 27/08/2017. 
34 “A violência contra mulheres e meninas se transformou em uma pandemia global que deve ser combatida”, diz 

ONU. Pelo menos 12 mulheres são mortas por dia, de acordo com os dados da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (Cepal). 
35 Dossiê intitulado “Feminicídio #InvisibilidadeMata”, com organização e coordenação editorial de Débora 

Prado e Marisa Sanematsu, realizado pelo Instituto Patrícia Galvão- Mídia e Direitos com auxílio a Fundação 
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reconhecido como crime hediondo em 2015, foi um grande passo, já que conhecer de suas características para a 

efetiva prevenção, é essencial para reconhecer quais devem ser as medidas adotadas. 

A violência contra a mulher em ambiente doméstico e familiar geralmente leva tempo até que a mulher 

efetue a denúncia pela primeira vez, muitas vezes voltando a repeti-la, sem que muito seja feito. É caracterizada 

por ter formato circular, conhecido como “ciclos de violência” que vão desde o momento em que tudo está na 

calmaria, partindo para o momento de tensão, caracterizado por brigas, humilhação, violência moral – podendo 

ser também, violência patrimonial, quando na quebra de objetos da vítima, ou, por exemplo, na queima de 

roupas da vítima, por considera-las impróprias-, feita por meio de injúrias e ameaças, deixando-a vulnerável e 

com baixa autoestima, com sensação de perigo iminente. 

A segunda fase é aquela que culmina a violência física, independente da frequência ou intensidade, desde 

empurrões a socos, começando, após o fim da agressão, a terceira parte, que se mostra bastante importante para 

caracterizar o porquê de muitas mulheres não conseguirem sair do círculo, acreditando que tal não voltará a 

acontecer: a conhecida “lua de mel”. Nela o agressor se mostrará arrependido, tornando-se carinhoso e tratando 

aquele caso como isolado, muitas vezes a culpando pelo ocorrido. Muitas não conseguem, no entanto, perceber 

que podem viver uma vida sem agressões, em um lar saudável, e que continuando ali – por razões que serão 

apontadas ao longo do texto- as levará a morte. E como forma de “obrigar” que este agressor cumpra as medidas 

a ele impostas, foi sancionada a Lei 13.641, alterando a Lei Maria da Penha e incluindo o art. 24-A, tipificando a 

conduta de descumprir a decisão judicial que contém medidas protetivas de urgência. 

A pesquisadora e escritora sobre o tema, Alice Bianchini36, em palestra sobre “10 anos da Lei Maria da 

Penha: O que aprendemos?”, verifica que as vítimas levam de 9 a 10 anos para sair da violência, o que mostra a 

omissão do Estado e da sociedade próxima a ela, e que tem conhecimento de que tal fato está a ocorrer, e não 

saem por preocupação com as mais variadas questões, como com os filhos, por não serem independentes 

economicamente falando, e tendo o agressor como forma de sustento para a família, assim como não o deixam 

por medo. 

A naturalidade com que a violência é tratada é também apontada pela autora, que demonstra preocupação 

ao perceber que a sociedade não trata outras formas de violência como naturais, assim como não procuram 

justificativas como conseguem para a doméstica e familiar. 

Por ser tratada com diversas justificativas, mesmo quando por agentes estatais – que recebem treinamento 

para não agirem dessa forma, mas o cotidiano os endurece com relação aos relatos-, sente-se repreendida ao 

tentar realizar nova denúncia, motivo pelo qual, muitas vezes a realiza uma única vez, até pelo medo de nova 

agressão, mostrando que a omissão por parte do Estado no combate da violência distancia a mulher da denúncia 

e uma possível solução para o fato, e a aproxima do agressor, que como já apontado, culmina em sua morte. 

Devendo ser apontado em quais pontos o poder público falha ao não investir na educação e na igualdade, 

que deve sair do plano formal e tornar-se material, acessível e presente em todas as formas de relação, também 

capacitando-as para que sejam independentes financeiramente, e possam perceber a violência, assim como 

combate-la. 

A lei deve passar por melhorias e pesquisas constantes quanto a sua eficácia e em quais pontos se mostra 

necessitando de mais prioridades, pois só a postura efetiva do Estado pode fazer com que seus dispositivos sejam 

cumpridos, como, por exemplo, implantando mais delegacias especializadas no combate a violência doméstica, 

capacitando seus servidores e realizando apoio à sociedade civil, inclusive fazendo no interior, não se 

concentrando apenas nas capitais e regiões metropolitanas. 

Em recente vitória para o direito das mulheres, a Lei nº 13.718, conhecida como Lei do Pornô de 

Vingança, tipificando as violações ocorridas no ambiente digital, se tratando de uma “nova” forma de violência 

de gênero – pois é aliado aos avanços tecnológicos e ao sentimento de impunidade, que ainda está presente 

naqueles que se utilizam do ambiente virtual para a prática de crimes-, inclusive com sanções mais duras, 

principalmente quando mantinham relações íntimas de afeto, o que demonstra o sentimento de vingança pelo fim 

do relacionamento, com objetivo de humilha-las. Há também dureza na penalização caso se trate de vítima 

criança ou adolescente, mostrando que o legislador, ao preocupar-se com uma minoria – mulheres- entende que 

dentre esse público alvo existem aqueles que devem ser ainda mais protegidos frente às violações. 

Objetivando, entre outras, utilizar-se do ordenamento jurídico brasileiro, no intuito de expor a forma que 

a violência contra a mulher está presente na sociedade atual, mesmo após avanços e alterações ocorridas para sua 

proteção, dificultando que se desprenda de tal relacionamento e possa ser devidamente inserida na comunidade, e 

como a omissão culmina em suas mortes; entender como esta é percebida e tratada, e como isto a torna invisível; 

                                                                                                                                                                                              
Rosa Luxemburgo com fundos do Ministério Federal para a Cooperação Econômica e de Desenvolvimento da 

Alemanha (BMZ). 
36 BIANCHINI, Alice. Palestra “10 anos da Lei Maria da Penha: o que aprendemos?”, na Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) Minas Gerais. Publicado em 29 de setembro de 2016. 
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a forma que o medo e a incerteza de proteção contra futuras agressões a faz refém; apresentar discurso além do 

punitivista e de encarceramento, pois estes, apenas, não são capazes de mudar a realidade delas, devendo haver 

um método que integre o empoderamento, a educação e a sociedade civil. 

 Podendo ser justificado como um tema que apesar de ser constantemente tratado, ainda não alcançou a 

idealidade, muito falando sobre a violência em sentido amplo e pouco sendo pensado no que realmente fez  

efeito ou no que a mídia, como responsável por disseminar o pensamento dominante contribui para que a 

comunidade ainda a considere invisível e justifique o sofrimento que passa. Este tema é de suma importância, 

devido aos bens que visa proteger, que para além da mulher estão a família e a sociedade como um todo, 

proporcionando um ambiente melhor de convivência e harmonia. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A pesquisa está baseada em arcabouço teórico de doutrinadores, pesquisadores e especialistas sobre o 

tema, fazendo, com que, suas pesquisas, quando compiladas, resultem em dados passiveis de identificar a forma 

que a violência está enraizada em nossa sociedade, mas também a forma que é possível livrar-se dela, quando 

atrelada educação e grande arcabouço de possibilidades e punição quando ocorra, é preciso que todas as medidas 

sejam tomadas, para que a vida sem violência seja uma realidade nos lares brasileiros. 

Mesmo após períodos sombrios em que a violência é usada como forma de resolução de conflitos, a 

classe pobre, negra e perseguida pelo sistema – que também se mostra como grande parcela das mulheres 

vítimas, mesmo que a essa forma de violência esteja presente em todas as sociedades, mesmo aquelas mais 

igualitárias-, possa sentir-se segura, pois como aponta Luigi Ferrajoli37 “Estado que mata, que tortura, que 

humilha um cidadão não só perde qualquer legitimidade, senão que contradiz sua razão de ser, colocando-se no 

nível dos mesmos delinquentes”. 

A população tida como minoria frente à maioria dominante econômica e politicamente deve estar 

garantida de seus direitos e deveres constitucionalmente garantidos, como, por exemplo, os expostos no art. 226, 

§8º “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações”, que serve como uma das justificativas para a criação da Lei 

nº 11.340. 

A coleta de dados, apresentados por todo o viés jurídico, e de especialistas sobre o tema – de extrema 

importância no contexto social/legal-, adotando visões para além do que está exposto explicitamente pela lei, e 

baseando-se no que é apresentado frente ao que é presenciado na sociedade, indo de encontro com a forma que é 

noticiada e inverte o polo de culpa – passa do agressor para a vítima. 

O presente estudo visa à identificação dos problemas existentes na permanência de um ambiente hostil 

para o sexo feminino, assim como auxiliar para possíveis soluções, tanto para a mulher, quanto para todos 

aqueles a ela atrelados, mediante revisão bibliográfica, consistindo na análise de textos doutrinários, também 

analisando o papel da mídia frente ao tema, pesquisas divulgadas por órgãos estatais, importantes na 

quantificação e apresentação de problemas estruturais, políticas públicas, decisões e jurisprudência consolidada 

sobre o tema, assim como o papel da sociedade civil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Um tema frequentemente abordado na mídia, e também nas rodas de debate em universidades, 

reconhecido pela ONU do Brasil como “pandemia”, precisou que o Estado brasileiro fosse sancionado pelas 

Cortes e Organizações Interamericanas, para que surgisse a Convenção de Belém do Pará38 e dela decorresse a 

Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, como já exposto, no intuito de maior proteção às mulheres e 

a punição para os agressores, não sendo aceita a postura passiva do Estado frente à violação de direitos. 

As denúncias fizeram com que o país fosse alvo de olhares de todo o mundo para que tomasse medidas 

satisfatórias, sancionando, para tanto, uma lei tida como as melhores – havendo falhas na aplicação efetiva-, no 

ano de 2006, em que se predispunha a criar meios de coibir e punir os agressores, protegendo as vítimas, assim 

como às suas famílias. A lei enfrentou resistência para ser aplicada, já que muitos magistrados acreditavam-na 

como forma de superproteger a mulher e desigualar sua relação com o homem. A matéria foi levada ao Supremo 

Tribunal Federal, em que a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 19 pacificou o entendimento sobre 

                                                             
37 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. ed., São Paulo: RT, 2014 (Terceira 

Parte, Cap. VII). 
38 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, conhecida como 

Convenção de Belém do Pará, 2002. 
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a aplicação em todas as esferas do Judiciário e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 4424, no voto de 

Rosa Weber “inaugurou uma nova fase de ações afirmativas em favor da mulher na sociedade brasileira39”.  

Nessa lei, é protegida contra a forma moral, física, sexual, patrimonial e psicológica, após a denúncia 

efetuada pelo número 180, ou na Delegacia da Mulher, criada com o intuito de proporcionar um ambiente seguro 

e de amparo à mulher. 

Cabe ressaltar que apesar de ser considerada uma das melhores legislações a tratar sobre o tema, a 

realidade almejada ainda está longe de ser alcançada. O número de casos foi reduzido nos primeiros anos, devido 

ao pouco conhecimento sobre a lei, ou, ainda o receio da denúncia, porém voltando a subir a números alarmantes 

– não importa se 1 ou 100 casos, a violência deve ser encarada como objetivo a ser combatido- sendo 

aumentando ano a ano. 

 E a mídia, intensificando sua visão sobre o tema, tem noticiado cada vez mais, tornando um espetáculo, e 

invertendo a responsabilidade, mostrando-se favorável ao pensamento preconceituoso e que procura 

justificativas para que a violência ocorra e se torne natural. 

A postura do Estado, apesar de não ser a ideal tem melhorado com o passar dos anos, buscando-se, no 

momento, que não se baseie em casos escolhidos para atuar, sendo ativo e mostrando-se em prol da população 

tida como minoria, na qual, erradicando a violência faria com que além da mulher ter uma vida digna – aqui se 

tratando de dignidade em sentido amplo-, como para com seus filhos, que cresceriam em um ambiente saudável. 

O empoderamento é essencial para que possam se livrar de traumas, dando meios efetivos para sua 

segurança, trabalho e renda, sem a necessidade de temer o que estar por vir, respeitando sua dignidade física e 

moral, para que possa efetivamente viver em sociedade. 

 

CONCLUSÃO  

 

 A pesquisa sobre algo que ainda não está superado é sempre um desafio, pois muito pode ser produzido 

sem que efetivamente seja posto em prática, além do que, a situação e contexto pode variar de caso a caso, 

tornando-o único e necessitando de olhar atento para sua resolução, o que não pode ser feito, estudando e 

aplicando apenas na generalidade, podendo vir a ser feito, nos próximos textos, um trabalho mais dedicado para 

o contexto da realidade próxima, como da cidade ou de um bairro em específico.  

 O caminho para a melhoria da situação das vítimas de violência doméstica é árduo, mas devendo ser 

combatido o quanto antes, pois nesse caso, a postergação da tomada de medidas pode fazer com que vidas sejam 

perdidas, tiradas principalmente por aqueles com quem mantinha uma relação de parentesco ou íntima de afeto. 

A violência é um preço alto demais que é pago por conta da não efetividade dos serviços prestados. 

 A mídia pode ser tida como uma das responsáveis, já que é a propagadora da ideia dominante, e quando 

a faz contra as minorias oprimidas, obtém responsabilidade sobre suas mortes e propagação da violência que 

ajuda a alimentar. Seu extremismo faz com que seja naturalizada, destroçando famílias, não mostrando, no 

entanto, formas de combater ou denunciar. 

Na Lei Maria da Penha deve ser efetivamente cumpridos os dispositivos apresentados, capacitando os 

servidores que com ela trabalham, de forma a deixar o ambiente seguro para a denúncia, a proteção a vítima e a 

consequente punição dos responsáveis. 

A educação quando melhorada, fornece independência para a mulher, pelo acesso a uma sociedade mais 

igualitária, capacidade crítica seria aumentaria, não aceitando os abusos e podendo assim, realizar mudança. 
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RESUMO: No Brasil, temos muito da nossa cultura atrelada aos povos indígenas, que já habitavam antes da 

chegada do europeu em 1500, sendo inegável as suas contribuições em nossa economia e cultura, e para que esta 

não viesse ao esquecimento, sancionou-se em 10 de março de 2008 a Lei nº 10.645, que torna obrigatória o 

trabalho com a Cultura Afro-indígena nas escolas públicas e particulares brasileiras. Nesse contexto, este artigo 

se trata de um relato de experiência da ação interdisciplinar que envolveu coordenação pedagógica, direção, 

docentes e discentes, bem como a comunidade, índios da região, koiupanká. O projeto esboçado e aplicado visou 

promover um resgate histórico-cultural da trajetória dos indígenas no Brasil, destacando o papel deles como 

sujeitos históricos, que imprimiram marcas próprias na cultura, bem como no desenvolvimento social e 

econômico. Além disso, pretendeu mapear e entender como vivem os indígenas no Brasil e em específico da 

cidade de Inhapi-Alagoas e além disso, desmistificar alguns preconceitos relativos aos costumes religiosos e 

alimentares dos indígenas. Metodologicamente, tratou-se de um estudo descritivo baseado na observação 

sistemática das ações realizadas na Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário em Inhapi - 

Alagoas. Com base nas averiguações, notou-se que a escola em sua amplitude se envolveu e trabalhou para que 

se pudesse conhecer as diversidades e costumes culturais e isso permitiu uma melhora significativa na forma que 

a comunidade escolar compreende acerca do conteúdo, relevância e da valorização que os povos indígenas em 

âmbito local e nacional merecem.  

 

PALAVRAS CHAVE: Cultura indígena brasileira, Interdisciplinaridade, Resgate histórico. 

 

The Brazilian indigenous culture and interdisciplinarity: a successful 

relationship in the school context. 
 

ABSTRACT: In Brazil, we have much of our culture tied to indigenous peoples, who lived before the arrival 

of the European in 1500, and their contributions in our economy and culture are undeniable, and in order to 

avoid forgetting it, it was sanctioned on 10 March 2008, Law 10.645, which makes work with Afro-Indigenous 

Culture mandatory in Brazilian public and private schools. In this context, this article is an account of experience 

of interdisciplinary action that involved pedagogical coordination, direction, teachers and students, as well as the 

community, Indians of the region, koiupanká. The outlined and applied project aimed to promote a historical-

cultural rescue of the indigenous trajectory in Brazil, highlighting their role as historical subjects, who imprinted 

their own brands in the culture, as well as in social and economic development. In addition, he sought to map 

and understand how indigenous people live in Brazil and in particular in the city of Inhapi-Alagoas and, in 

addition, demystify some prejudices regarding the religious customs and food of the indigenous people. 

Methodologically, it was a descriptive study based on the systematic observation of the actions carried out at the 

Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário in Inhapi - Alagoas. Based on the inquiries, it 

mailto:souza.jclecio@gmail.com
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was noticed that the school in its amplitude was involved and worked so that one could know the diversities and 

cultural customs and this allowed a significant improvement in the form that the school community understands 

about the content, relevance and the valorization that. 

 

KEYWORDS: Brazilian indigenous culture, Interdisciplinarity, Historical rescue. 

 

INTRODUÇÃO 
 
Os indígenas foram grandes representações da cultura brasileira, pois embora tenham sido obrigados a 

negar por vezes as suas origens e seguir costumes dos que se achavam seus donos, conseguiram resistir e não 

deixaram que as suas crenças se perdessem e por isso sofreram as consequências, como o grande extermínio em 

território brasileiro. 

Com base nisso, pensamos, o que realmente significa a palavra civilizar? Será que os europeus que 

vieram com esse propósito para as terras brasileiras, tinham noção que exterminar não necessariamente é a forma 

de civilizar? Que impor uma nova cultura é uma desvalorização e não civilização? Como civilizar algo, se não 

eram civilizados? Essas são questões que emergem de discussões sobre a forma inadequada de tratamento dado 

aos indígenas.  

Ensinar aos brasileiros que a presença indígena se faz na população através de traços físicos, das suas 

representações, construções de grupos e aldeias que ainda cultivam as tradições dos seus povos através de jogos, 

lutas, danças e aspectos religiosos, é uma maneira de valorizar e demonstrar quão significativas são as suas 

marcas em nossa cultura.   

Com esse intuito, a ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO, através do projeto INTITULADO: “IDENTIDADE INDÍGENA: RESGATANDO NOSSAS 

RAÍZES”, objetivou promover um resgate histórico-cultural da trajetória dos indígenas no Brasil, destacando o 

papel deles como sujeitos históricos, que imprimiram marcas próprias na cultura, no desenvolvimento social e 

econômico desse território. Além de levar os alunos a desmistificar alguns preconceitos relativos aos costumes 

religiosos e alimentares dos indígenas, bem como identificar a contribuição indígena para formação cultural, 

social e econômica do Brasil e promover momentos de estudos sobre a cultura indígena local e sua relação com a 

população de Inhapi.  

Os índios são grandes personagens da história da formação cultural no Brasil, embora tenha ocorrido a 

dominação e exploração desses povos que eram considerados rebeldes pelos invasores, é inegável a importância 

destes no território brasileiro, pois quando os portugueses chegaram e anunciaram ter descoberto, eles já 

estavam. Desde os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas, esta dupla visão, tanto do índio 

canibal quanto do índio bom selvagem, estava presente. Podemos citar autores dos séculos XV ao XVII que 

indicam esta dupla idealização em seus dois polos antagônicos. O padre jesuíta Antônio Vieira, um dos principais 

oradores do mundo barroco, possui sermões nos quais defende a necessidade de se catequizar o indígena, 

recompensando com o reino dos céus para aqueles que dão catequese indígena, direta ou indiretamente, fizessem 

parte, “O Espírito Santo, que hoje desceu sobre os apóstolos e os ensinou, para que ensinassem ao mundo, desça 

sobre todos vós e vos ensine [...] (VIEIRA, 1959, p. 152). 

Por outro lado, o padre jesuíta Fernão Cardim, autor do livro História das Gentes e das Terras do Brasil, 

afirma a visão dos indígenas como canibais, descrevendo em pormenores o ritual. 

 

                                              Morto o triste, levaram-no a uma fogueira que para isto está prestes, e 

chegando a ela, em lhe tocado com a mão dá uma pelinha pouco mais 

grossa que véu de cebola, até que todo fica mais limpo e alvo que nem um 

leitão pelado, e então se entrega ao carniceiro ou magarefe, o qual lhe faz 

um buraco abaixo do estômago [...]. (CARDIM, 2009, p. 197). 

 

 

Mesmo decorridos alguns séculos, a presença indígena na sociedade brasileira é incompreendida, sendo 

presente a permanência de estereótipos. Na época da colonização portuguesa, o idioma mais falado no território 

do Brasil meridional era a denominada língua geral. Esta era uma normatização do idioma tupi-guarani realizada 

pelos religiosos catequistas, com o objetivo de evangelizar os indígenas. “Grande parte dos bandeirantes, 

responsáveis pela penetração no interior do território, não falava português, mas sim a língua geral” 

(RODRIGUES, 1985, p. 41). 

O contexto atual, as populações indígenas são muito diferentes daquelas descritas nos relatos dos 

portugueses. Não temos necessariamente os mesmos rituais, as mesmas guerras e festas de paz que existiam nos 
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séculos passados. Toda a expansão do Brasil rumo ao interior foi feita em contato/conflito com as populações 

ameríndias. Com isto, a população indígena foi se aculturando, sendo influenciada por hábitos e costumes dos 

homens brancos, assim como o homem branco também se influenciou com a presença cultural indígena. O 

indígena de hoje possui uma vida que não se opera da mesma forma que nos tempos das grandes navegações, 

porque a vida social e cultural se modificou ao longo dos séculos. 

Durante muitos anos, os povos indígenas do Brasil, lutaram em busca de seus direitos, de modo a resgatar 

e manter viva a sua cultura, sua identidade, seus direitos voltados a saúde, à terra, à educação de acordo com a 

sua realidade etc. 

Dentre os resultados obtidos por suas lutas, temos o que se aponta na Constituição Federal de 1988: 

 

                                             Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 2º - O ensino fundamental 

regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem (…)ix Art. 215. O Estado garantirá a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 

e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais.§ 1º- O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional (…) Art. 231. São reconhecidos aos índios 

sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. (BRASIL, 

1988). 

 

 

Nesse contexto, para que a identidade indígena não se perdesse, - um povo que contribuiu tanto  para a 

formação social, econômica e cultura – em 2008 foi implementado a   Lei nº 11.645, que torna obrigatório o 

Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no Currículo oficial da rede de ensino, lei esta que  

alterou a Lei  nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e que foi 

posteriormente foi modificada Lei nº 10.639/03 que dispõe sobre o Ensino da História, Cultura Afro-Brasileira e 

indígena. 

 

                                            “Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 

cultura afro-brasileira e indígena. 

                                            § 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 

a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. § 2o  Os conteúdos 

referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” 

(BRASIL, 2008). 

 

 

Salientando que o trabalho, com a temática da Lei nº 11.645/08, não deve ser um processo isolado de 

disciplinas como História, Arte e Religião, mas de todos os componentes curriculares, de forma integrada e 

interdisciplinar, assim como deve ser desenvolvido durante todo o ano letivo, e não apenas em datas como o dia 

do índio etc, para que de fato a legislação se cumpra e tenhamos um trabalho satisfatório, conservando e 

valorizando a cultura da população indígena, tendo um trabalho que vise ao reconhecimento e manutenção da 

cultura indígena e sua história. Deste modo, o professor é estimulado a criar ações que estejam voltadas a uma 

nova construção social, uma nova ética resinificada em ritos de passagem, na consolidação de um sentimento de 

pertencimento, em sintonia com a Educação Indígena, que sabe que os seres humanos são um só havendo a 
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necessidade de respeitar e promover conhecimentos no contexto escolar para desmitificar alguns mitos e assim 

chegarmos à tão sonhada valorização dos diversos povos e culturas que formam o nosso Brasil. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O presente trabalho tem como base metodológica, a observação sistemática de atividades executadas na escola, 

elaborando uma análise e correlações entre os acontecimentos e ações (LAKATOS e MARCONI, 2009). As descrições 

são embasadas no trabalho interdisciplinar que foi utilizado para o ensino da cultura indígena na instituição de ensino 

localizada no Inhapi- Alagoas, em específico na Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário, pois é 
através dessa prática estimulada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s que se encontra ferramentas necessárias 

para estimular o conhecimento discente e a relação com as diversas formas de conhecimento. 

Além dos PCN’s, há a lei de número 11.645 de 2008, que inclui nos currículos escolares, a obrigatoriedade 

do Ensino de História e Cultura Indígena. Deste modo, o presente artigo parte de um projeto escolar que se 

apresentou como alternativa para se fazer valer um direito dos discentes de terem acesso ao vasto campo de 

conhecimento da História e Cultura Indígena através das disciplinas escolares.   

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
Embora nas escolas ainda haja resistência para a transmissão do conteúdo em ação interligada nas 

disciplinas, pois aprende-se através dos cursos em licenciaturas a passar o conteúdo das áreas de conhecimento 

específicas, não a conhecer e dialogar com outras áreas. Instrui-se a dividir tarefas, a nos tornarmos especialistas 

em nossos campos de conhecimento. Mas até que ponto isso é bom? Não seria necessário que o docente pudesse 

reaver constantemente as suas práticas, a sua maneira de ser e de agir na escola? Trabalhos coletivos não são 

soluções mais viáveis para a aprendizagem? Na tentativa de responder a esses questionamentos, Santos e Souza 

(2017 p. 9) afirmam que a proposta da interdisciplinaridade é importante no contexto escolar, pois sugere 

iniciativas que levam a uma integração de diferentes áreas. 

Isso permite uma fuga dos ensinamentos que levam a uma divisão de conhecimentos e permite que 

através dessa interação, possam ofertar aos alunos uma melhor reflexão sobre as diversas facetas que envolvem 

um conteúdo e isso de certo modo  leva  o discente a conhecer um fenômeno em toda a sua amplitude de olhares, 

não apenas pelo olhar da história ou das ciências, ou ainda na expressão corporal e artística atrelada à Educação 

Física e artes respectivamente, ou até mesmo sobre e as palavras utilizadas no português ou inglês e sobre os 

cálculos da matemática ou localização e religiões, como vemos na geografia e religião respectivamente.  

Com o propósito de trabalhar interdisciplinarmente, as ações que aconteceram na instituição foram 

estimuladas pela Secretaria de Educação do Município, bem como pela equipe diretiva que se articulou com o 

propósito de dar suporte para toda a ação docente, proporcionando materiais didáticos para a construção de 

objetos, promovendo palestras com especialista, permitindo assim que a equipe docente pudesse estar mais 

preparada para discorrer sobre o assunto em sala. E além disso, a própria comunidade se articulou para 

enriquecer ainda mais as ações.   

Objetivando estar de acordo com a legislação, a Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora do 

Rosário, instituição que oferta os anos finais do Ensino Fundamental, com aproximadamente dois mil alunos, 

desenvolveu em 2017, de forma interdisciplinar o projeto intitulado: Nossa Identidade Indígena: resgatando 

nossas raízes.   

O Projeto foi desenvolvido ao longo de três meses, em todos os turnos, com turmas de 6°, 7°, 8°, 9° e 

EJA. Participaram, docentes das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Geografia, 

ensino religioso e Educação Física, Arte, Inglês.  Para o trabalho com a temática na disciplina de Língua 

Portuguesa, deu-se ênfase a realização com os alunos de um estudo das lendas indígenas e locais, através de 

leitura e interpretação, estudo da literatura indígena e do vocabulário e seus significados. 

Na área de Matemática, forma trabalhados os dados estatísticos de indígenas no Brasil e na região, bem 

como aspectos geométricos das artes indígenas. No trabalho com aspectos da História, foi realizado um resgate 

da trajetória dos povos indígenas no Brasil, em Alagoas e Inhapi. No tocante à Geografia, a toponímia indígena 

(nome dos lugares), povos indígenas no Brasil, territórios e povos indígenas de Alagoas.  

Em  Ciências trabalhou-se  a alimentação indígena: valor nutricional e plantas medicinais. Através do 

ensino religioso foi possível compreender aspectos da religiosidade indígena, dos rituais e lei de cotas. Na 

disciplina de Educação Física os jogos e danças indígenas. Em Arte, o artesanato, músicas e pinturas corporais e 

em Inglês, a tradução, leitura e interpretação de lendas indígenas, tradução de vocabulários indígenas e 

compreensão dos seus significados, bem como o debate sobre a carta do cacique de Seattle.  
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O projeto contemplou o desenvolvimento dos conteúdos traçados para cada disciplina através das 

metodologias utilizadas por cada professor, através de discussão de textos, exibições de imagens, demonstração 

de vídeos, atividades individuais e em grupos, em sala de aula, no pátio e em quadra.  Paralelo ao trabalho dos 

conteúdos, os docentes elaboraram e executaram com o corpo discente atividades que foram apresentadas no dia 

da culminância do projeto. 

Estas apresentações seguiram dois momentos: 

           I. Exposição de estandes com as temáticas abordadas em salas de aula e, com alunos 

explicando aos visitantes; 

           II. Apresentação de danças, dramatizações. 

Para o desenvolvimento das atividades apresentadas na culminância, os 

professores se organizaram em duplas e/ou trios e se responsabilizaram por uma única turma em cada turno, e 

com esta, desenvolveram a exposição e a apresentação.  A Coordenação Pedagógica de cada turno, acompanhou 

o desenvolvimento das atividades no decorrer do projeto. E, ao final houve a presença da comunidade 

Inhapiense, que prestigiou o evento, bem como a presença de um dos chefes da tribo Koiupanká, bem como 

alguns membros que palestraram e destacaram um pouco da perseguição realizada pelos coronéis, os quais, 

expulsaram a tribo da região e obrigaram a trabalhar em usinas. Destacaram ainda a importância dos rituais, do 

nome da cidade que nada mais é do que um nome indígena Inha-pi, que bem destaca Amorim (2015) Inha- água 

e pi- pedra, traduzido por Valfredo Lisboa Prudente Guerra como ‘água sobre pedra”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

É possível destacar que desmitificar a figura representativa do índio não é uma tarefa fácil, pois é sabido 

que esses povos acompanharam o avanço da sociedade e foram se atualizando e modificando alguns dos seus 

hábitos, porém a falsa ideia de uma pessoa selvagem ainda permanece no imaginário da sociedade e isso leva a 

uma árdua tarefa, a de dissuadir e levar a modificações dos discursos.  

Foi nessa tentativa de levar os alunos a conhecerem a história verdadeira, destruindo a figura de herói 

e/ou vilão que outrora era apresentada nos livros, que as aulas transcorreram, bem como as palestras. Os 

discentes, docentes, direção e equipe de apoio se envolveram na produção através de cartazes, apresentações em 

grupos e individuais, construção de obras de arte a partir do conhecimento a respeito das armas, dos instrumentos 

musicais e das vestimentas utilizadas pelos índios. 

Foi através desse envolvimento e colaboração mútua que o trabalho em equipe deu certo. Além disso, 

ouvir dos próprios índios da região o quão foram sofridas as batalhas dos seus ancestrais e o quanto da cultura 

deles ainda permanece viva, levou toda a comunidade escolar a compreender muito da sua origem e respeitar 

ainda mais essa rica cultura. Visto que, através das suas falas foi que se pôde observar que suas mobilizações 

clamam por um olhar cuidadoso e auspicioso que levem as suas presentes e futuras gerações a saborearem à 

liberdade e transmissão de cada importante crença, jogo, comida, pintura corporal e rituais que permitem o ser 

humano a se aproximar ainda mais do contato consigo mesmo e com a natureza.    
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RESUMO: Um dos grandes desafios do ensino de química nas escolas de nível fundamental é estabelecer 

uma relação entre o conhecimento transmitido em sala e o cotidiano dos alunos. Existem vários fatores que 

podem interferir no ensino dessa matéria, tais como a má formação docente, a má infraestrutura da escola e a 

falta de interesse e indisciplina dos alunos. Diante a isso, o presente estudo teve como objetivo identificar as 

principais dificuldades do processo ensino-aprendizagem desta disciplina em turmas de 9° ano do ensino 

fundamental. Para isso, foi realizado um estudo de campo em seis escolas do município de Arapiraca, sendo três 

da rede pública e três da rede privada. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários 

semiestruturados que foram aplicados aos alunos de 9° ano das seis escolas e aos seus respectivos professores de 

química/ciência. Os resultados obtidos evidenciam que não existem diferenças significativas em relação aos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos da rede pública e particular, e os alunos compreendem que a química é 

de fundamental importância para sua vida e seu cotidiano. Porém para que se evolua a qualidade de ensino faz-se 

necessário melhorias estruturais em ambas as redes de ensino, formação complementar para os professores e 

mudanças em suas metodologias de ensino, para que não seja criado um aprendizado mecânico e o estudante 

entenda a aplicabilidade do que está estudando. 

 

PALAVRAS CHAVE: Ensino-aprendizagem; Nível fundamental; Ciências. 

 

The difficulty in adapting chemistry in the 9º grade 
 

ABSTRACT: One of the great challenges of teaching chemistry in elementary schools is to establish a 

relationship between the knowledge transmetted in the classroom and the students daily lives. There are a 

number of factors that can interfere with the teaching of this subject, such as poor teacher training, poor school 

infrastructure, and lack of student interest and indiscipline. Therefore, the present study aimed to identify the 

main difficulties of the teaching-learning process of this discipline in 9th grade elementary school classes. For 

that, a field study was carried out in six schools in the city of Arapiraca, three of them in the public network and 

three in the private network. The data collection was done through semi-structured questionnaires that werr 

applied to the 9th grade students of the six schools and to their respective chemistry / science teachers. The 

results show that there are no significant differences in relation to the knowledge acquired by the public and 

private students, and the students understand that chemistry is of fundamental importance for their life and daily 

life. However, in order to improve the quality of teaching, it is necessary to have structural improvements in both 

teaching networks, complementary training for teachers and changes in teaching methodologies, so that no 

mechanical learning is created and the student understands the applicability of the who is studying. 

 

KEYWORD: Teaching-learning; Fundamental level; Sciences. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ensino de química, assim como das demais ciências exatas ainda tem sido visto como de difícil 

execução para os professores e desmotivador para os estudantes, que não conseguem ver a aplicabilidade do que 

estão aprendendo pelo fato de tal ensino seguir sendo abordado de maneira tradicional, de forma 

descontextualizada, não interdisciplinar e sem relação com o cotidiano dos alunos. 

A disciplina de química é considerada pelos alunos uma das mais difíceis do ensino fundamental II e do 

ensino médio, e um dos principais objetivos dos pesquisadores da educação química nos últimos anos tem sido 

identificar as causas destas dificuldades. A crescente preocupação com o ensino fundamental faz com que seja 

necessário buscar novas alternativas de ensino para que a química se torne uma disciplina cada vez mais 

atraente, motivadora e que envolva os alunos nas aulas (ROSA e ROSSI, 2008). 

As dificuldades encontradas no ensino de química no 9° ano são notadas desde muitos anos atrás, quando 

ainda era conhecida como “8° série”. Sempre que um novo aluno se depara com tal ciência, sente a sensação de 

que está entrando no desconhecido e que sua trajetória não será só de sucessos, já que esta ciência não é vista 

desde o início de seu percurso escolar de forma sucinta. O novo educando sente-se só, em um mundo 

desconhecido de novas teorias e fórmulas que por muitas vezes vêem como sem sentido, e ainda precisam lidar 

com livros didáticos com poucas explicações, educadores despreparados com metodologias complexas que 

muitas vezes levam o educando a se desmotivar no referido estudo. 

O aprendizado de química deverá proporcionar a compreensão das transformações químicas que ocorrem 

no mundo físico, de forma abrangente e integrada e assim, instrumentalizar os sujeitos com a capacidade de 

julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola, e tomar 

decisões autonomamente enquanto indivíduos e cidadãos. Ainda, deve possibilitar a compreensão tanto dos 

processos químicos em si quanto da forma com que se dá a construção de um conhecimento científico em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas, 

contribuindo para a tomada de decisão, implicando na necessidade de vinculação entre o conteúdo trabalhado e o 

contexto social em que o estudante está inserido (PCNEM, 1999, 2002). 

A maioria das instituições de ensino tem dado maior ênfase à transmissão de conteúdos e à memorização 

de fórmulas, nomes, fatos e símbolos deixando de lado a construção do conhecimento científico dos estudantes. 

Além disso, trabalham os conteúdos de forma desvinculada ao cotidiano dos alunos, o que influencia 

negativamente a aprendizagem pela falta de relação entre aquilo que é estudado em sala, a natureza e a própria 

vida (MIRANDA; COSTA, 2007). 

Corroborando com Paulo Freire, (1985, p. 16) “só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do 

aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventa-lo; aquele que é capaz 

de aplicar o aprendido a situações existenciais concretas”. 

Tendo em vista essas preocupações, o presente trabalho teve como objetivo diagnosticar quais são as 

causas das dificuldades dos educandos do 9° (nono) ano do ensino fundamental de três escolas da rede pública e 

três escolas da rede privada do município de Arapiraca – AL, comparando as situações em ambas as instituições. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O presente estudo é uma pesquisa descritiva exploratória, de natureza qualitativa. As pesquisas 

qualitativas diferem entre si quanto aos objetivos, à forma e ao método como são realizadas. Corroborando com 

Denzin e Lincoln (2005), se trata do estudo de um problema, analisando suas causas a partir da exploração de 

informações fornecidas por pessoas que dele participam ou estão envolvidas. 

O termo pesquisa qualitativa assume diferentes significados, compreende um conjunto de diferentes 

técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos acontecimentos (NEVES, 1996). 

Entre as várias formas que podem assumir a pesquisa qualitativa, destacam-se dois tipos: tipo etnográfico 

ou estudo de caso. Ambos vêm ganhando grande destaque nas pesquisas da área de educação, principalmente 

devido ao fato de estarem relacionadas à escola. Neste trabalho, foi escolhido o estudo de caso. De acordo com 

Lüdke e André (1986), o caso é sempre delimitado, devendo ter os objetivos claramente definidos no decorrer da 

pesquisa. 

A referente pesquisa foi realizada em três escolas públicas e três escolas particulares do município de 

Arapiraca – AL. Foi direcionada a 290 estudantes do 9° ano do ensino fundamental, sendo 132 estudantes da 

rede particular e 158 estudantes da rede pública, e a seis professores de química que lecionam nestas turmas. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, utilizando como instrumento de 

coleta de dados um questionário, com questões dissertativas, objetivas e de múltipla escolha. Para Silva e 
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Menezes (2001), podem-se utilizar destes três tipos de perguntas nos questionários. O questionário elaborado 

para entrevista com os alunos continha com 10 questões referentes ao ensino de química, e teve como intuito 

descobrir o obstáculo que dificulta o aprendizado dos alunos nessa disciplina. O questionário elaborado para 

entrevista com os professores também continha 10 questões, que foram referentes aos seus métodos utilizados 

em sala de aula e quais são as condições (materiais e estruturais) que a escola oferece para que se possa ter uma 

educação de qualidade. 

Após uma análise inicial, foi identificado nas respostas dos participantes os empecilhos e as dificuldades 

para que o ensino de química ocorra como se deve. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Através da análise do questionário aplicado aos alunos, foi observado que a maioria dos alunos oriundos 

da rede pública (53%) gostam da disciplina de química, enquanto que a maioria dos alunos oriundos da rede 

privada (58%) indicaram gostar apenas um pouco da referida disciplina (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: relação dos alunos da rede pública e privada que gostam da disciplina de química. 

 

Os dados contidos no gráfico 1 mostram que pouco mais da metade dos alunos da rede pública e apenas 

uma pequena parcela dos estudantes da rede privada de ensino gostam de estudar química. Isso pode ser reflexo 

da forma como o conhecimento é trabalhado em sala. 

Tanto os alunos da rede pública quanto os da rede privada indicaram que estudar química é importante, 

apresentando percentuais de 52% e 63% respectivamente, não apresentando diferença estatística a nível de 5% 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Opinião do aluno sobre a importância da matéria de química para sua vida e seu cotidiano. 

Concordando com Nogueira e Sachs (2013), o aprendizado de química exige o comprometimento com a 

cidadania. O professor deve mudar sua postura didático-pedagógica para que esteja diretamente ligada cotidiano 

do aluno, e deve abordar os conteúdos através de conceitos simplificados, para que os estudantes se motivem e 

busquem aprender química, seus conceitos e suas aplicações. 

Uma grande parcela dos alunos da rede pública (62%), assim como da rede privada (58%) afirmaram que 

suas notas escolares são razoáveis na matéria de química, não apresentando um valor estatístico a nível de 5% 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Relação entre as redes pública e privada referente a boas notas na matéria de química. 

 
 

Priscilla Thompson (2012), afirma que a falta de qualificação dos professores é um dos fatores 

responsáveis pelo mau desempenho dos alunos. A última edição do Programa de Avaliação da Educação Básica 

do Estado, o PAEBES, revelou uma situação que há décadas preocupa o país: nossos alunos estão saindo do 

ensino fundamental e até do ensino médio sem saber o mínimo esperado nas disciplinas da área de ciências, ou 

seja, em Biologia, Química e Física. 

A maioria dos alunos da rede privada (61%) confirmam que conseguem acompanhar os assuntos 

abordados em sala de aula razoavelmente, enquanto os da rede pública (60%) afirmaram que conseguem 

entender e acompanhar bem os assuntos abordados. 10% dos alunos da rede privada não conseguem acompanhar 

os assuntos (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Representação dos alunos que acompanham/entendem os assuntos de química. 

 
 

De acordo com Folgueras (1986) a fim de cumprir o prazo bimestral ou letivo de ensinar os conteúdos, os 

professores acabam ‘atropelando’ o aluno, ao lhes dar muito conteúdo em um curto espaço de tempo. Isso 

apresenta consequências negativas como análise superficial dos fenômenos químicos, má construção da 

definição dos conceitos e a falta de relação entre o conteúdo específico com o saber geral da disciplina. 

Quanto ao domínio dos conteúdos pelos professores, 12% dos alunos de escolas públicas e 31% dos 

alunos de escolas privadas afirmaram que seus professores apresentam domínio razoável sobre os conteúdos 

específicos da disciplina (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Afirmações dos alunos acerca do domínio dos conteúdos específicos de química pelos seus 

respectivos professores. 
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Atualmente é altamente necessário que os educadores possuam uma boa formação, sejam interessados, 

criativos, saibam interpretar o desenvolvimento intelectual de seus alunos, conheçam seus conhecimentos 

prévios e a realidade em que vivem, e partindo dela consigam compartilhar o conhecimento de maneira 

homogênea e eficaz. 

Os alunos de escolas públicas (81%) e privada (89%) preferem que as aulas sejam mais dinâmicas, pois a 

dinamização do ensino é capaz de torná-lo mais atrativo (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Opinião dos alunos em relação às aulas de química serem mais dinâmicas.  

 
 

A escola também faz parte do processo ensino/aprendizagem do educando, pois deve proporcionar os 

materiais necessários e possuir uma estrutura física adequada. Também foi aplicado um questionário a seis 

professores, sendo três da rede particular e três da rede pública. O questionário foi elaborado com dez questões 

que tinham por objetivo determinar a opinião do professor acerca da aprendizagem dos alunos e se a escola 

apresenta uma estrutura que possibilite o desenvolvimento de métodos diferentes de ensino e materiais 

necessários para o ensino de química 

Ao serem questionados se a escola em que lecionam possui curso de formação continuada, os três 

professores da rede pública afirmaram que não há curso de formação continuada em suas escolas. Já dois 

professores da rede particular responderam que na escola em que lecionam há curso de formação continuada. 

Isso mostra que os professores da rede privada tem acesso mais fácil à formações complementares, o que auxilia 

sua prática docente. 

De acordo com Silva e Barboza (2007), a formação continuada é fundamental para que as lacunas da 

formação inicial e os problemas pertinentes à sala de aula sejam superados. Porém é de suma importância que a 

escola propicie condições para isto, além de mais recursos didáticos como livros, revistas científicas, acesso à 

internet, entre outros recursos didático-pedagógicos. 

Ao serem perguntados se a escola possui uma estrutura física apta para o uso de formas alternativas de 

ensino para melhoria do aprendizado dos alunos observou-se que os professores de ambas as redes de ensino 

(pública e privada) afirmaram que nas escolas em que lecionam têm à disposição uma boa estrutura para novos 

métodos de trabalho, mas faltam mais investimentos governamentais para aquisição de materiais essenciais, 

como reagentes por exemplo. 

Em relação à existência de laboratórios de química nas escolas, apenas um professor da rede particular 

respondeu que sua escola possui laboratório para aulas práticas e é efetivamente utilizado. Dois professores da 

rede pública disseram que possuem laboratório em suas escolas, mas não são utilizados por falta de materiais. 

Sendo assim, apenas uma escola da rede particular faz uso do laboratório para associação dos conteúdos de aulas 

teóricas. 

Acordando com Macêdo et al., (2010) as aulas práticas são uma maneira eficiente de ensinar e melhorar o 

entendimento dos conteúdos de química, o que facilita a aprendizagem. Isto porque os experimentos facilitam a 

compreensão dos conceitos e desenvolve atitudes científicas. 

Os educadores também afirmaram que no laboratório também se desenvolve o trabalho cooperativo, o 

que favorece a discussão e possibilita o desenvolvimento e a prática de habilidades intelectuais, promovendo a 

conceituação e o aprofundamento da compreensão dos alunos. 

Todos os professores concordaram que o livro didático expõe o assunto de maneira compreensível, 

facilitando o entendimento e a aprendizagem. De acordo com Carneiro et al., (2005), o livro didático assume 

papéis diferentes para o estudante e para o professor. Se através dele o professor organiza, desenvolve e avalia 

seu trabalho docente, para o estudante, o livro didático é um dos elementos determinantes da sua relação coma 

disciplina. 

Sobre a aprendizagem dos alunos, observou-se que não existem muitas diferenças entre as duas redes de 

ensino, os educadores afirmaram ser razoável, pelo fato de alguns alunos apresentarem desinteresse, e 

conseqüente mau desempenho. Apenas um professor da rede particular afirmou que todos os seus alunos têm um 
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bom desempenho nas aulas de química. 

Corroborando com Moreira (1986) o processo de ensino-aprendizagem é composto de quatro elementos, 

que são o professor, o aluno, o conteúdo e as variáveis ambientais características da escola. Cada elemento 

exerce maior ou menor influência no processo, dependendo da forma como se relacionam em cada contexto. 

Quando questionados sobre a participação de seus alunos nas aulas, os professores da rede particular 

afirmaram que seus alunos são muito participativos, principalmente em aulas práticas em laboratório ou quando 

havia alguma atividade lúdica em sala de aula. Os professores da rede pública afirmaram que poucos alunos são 

participativos, o que gera uma diferença entre ambas as redes de ensino, pois os alunos da rede particular são 

mais participativos e mais induzidos a isso pelo uso de novas ferramentas de ensino. 

O uso de experimentos possibilita o interesse e a motivação para análise de resultados, compensando 

dificuldades que são frequentemente citadas pelos alunos em relação ao aprendizado. Além disso, os professores 

devem fazer uso de práticas lúdicas em sua metodologia de trabalho, pois além do lazer, o lúdico é um método 

de desenvolvimento intelectual. O uso do lúdico para ensinar diversos conceitos em sala de aula rompe com a 

estrutura na qual a aprendizagem caracteriza-se por um processo lento e pouco interessante (PIAGET, 1975). 

De acordo com os resultados mostrados acima pôde-se evidenciar que as escolas públicas e privadas 

apresentam muitos aspectos semelhantes, como alguns pontos da estrutura física e o livro didático, onde todos os 

professores afirmaram ser apto para o ensino de química. Porém também foram vistas grandes diferenças, como 

o fato de professores da rede privada participarem de formações complementares que a própria escola 

proporciona, e possuir materiais necessários para o bom ensino de química, que são capazes de proporcionar 

novas metodologias de ensino para o melhor entendimento da matéria. 

 

CONCLUSÃO 

 
Frente aos resultados obtidos, conclui-se que o educador, como principal fonte de informação, precisa ter 

a clareza e o conhecimento dos assuntos que irá aplicar em sala de aula. E para isso se faz necessário uma boa 

formação, criatividade e novas técnicas de ensino, para que as aulas sejam mais dinâmicas e participativas e os 

alunos não permaneçam desestimulados e sem expectativas nas aulas de química. 

O uso de recursos como laboratório é necessário para que o ensino não fique enquadrado apenas à teorias, 

que por muitas vezes são cansativas para os alunos e para os professores. Entretanto isso não acontece na 

realidade, pois se faz necessário mais investimentos governamentais para melhorias estruturais nas escolas 

(como construção de laboratórios de química, aquisição de mais livros e revistas, entre outros) e os professores 

necessitam de formações complementares para desenvolver competências para dinamizar suas aulas e tornar o 

processo ensino-aprendizagem mais dinâmico e atrativo. 

O principal empecilho no processo ensino/aprendizagem na disciplina de ciências/química no 9° ano do 

ensino fundamental é a falta de preparação dos professores, a falta de investimentos governamentais e a 

consequente escassez de metodologias de ensino atrativas aos estudantes. 

Se faz necessário a adoção de metodologias de trabalho capazes de instigar o interesse e a curiosidade dos 

estudantes, e possibilitem a associação dos conhecimentos que estão sendo trabalhados em sala aos que o aluno 

já possui em sua estrutura cognitiva.Para que assim o real significado do que está sendo trabalhado seja 

transmitido e o estudante seja instigado a aprender cada vez mais. O uso do laboratório e de jogos lúdicos é de 

importância fundamental, para que a teoria seja associada à prática, os alunos construam o próprio conhecimento 

e assim ocorra uma mudança positiva nos níveis de qualidade da educação. 
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RESUMO: A educação como mecanismo de organização política dos pescadores da Colônia de Pescadores - AM 

07 em Autazes, é um debate significativo para compreender a ação política dos pescadores no Amazonas. Para tanto, 

os objetivos se pautaram em estudar a educação como instrumentalidade para organização política dos pescadores, 

considerando que a história de organização política dos pescadores na região Amazônica marca a luta pelo direito do 

uso dos recursos pesqueiros e o acesso a bens e serviços sociais, exigindo que estes se coloquem de forma articulada 

nos espaços de tomada de decisão. O estudo buscou ainda, caracterizar o perfil educacional dos pescadores, com 

intuito de identificar se a formação educacional contribui para o fortalecimento da organização política. O estudo se 

desenvolveu por meio de pesquisas bibliográfica, documental e campo, analisando dados coletados numa perspectiva 

crítica. A pesquisa identificou que a organização política dos pescadores tem possibilitado acesso a diversos bens e 

serviços sociais, com enfoque nos direitos trabalhistas no que concerne ao exercício da atividade pesqueira, ou seja, o 

seguro defeso, possibilitando compreender que os pescadores encontram na organização política uma estratégia de 

acesso aos recursos, sobretudo no que se refere a implantação de políticas para o setor pesqueiro. Assim, a educação, 

formal e informal, se apresenta como mecanismo de fortalecimento da organização política dos pescadores de 

Autazes, uma vez que esta influencia nesse processo, sobretudo no diálogo com o poder público e nos espaços de 

tomada de decisão. 

   

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Organização política, Pescadores. 

 

Education as a mechanism of political organization of the fishermen of 

the Fishermen 's Colony in Autazes - AM 07. 
 

ABSTRACT: Education as a mechanism for political organization of Fishermen's Colony fishers - AM 

07 in Autazes, is a significant debate to understand the political action of fishermen in the Amazon. In order 

to do so, the objectives were to study education as an instrumentality for the political organization of 

fishermen, considering that the history of political organization of fishermen in the Amazon region marks the 

struggle for the right to use fishing resources and access to social goods and services, requiring them to be 

articulated in decision-making spaces. The study also sought to characterize the educational profile of 

fishermen, in order to identify if the educational formation contributes to the strengthening of the political 

organization. The study was developed through bibliographical, documentary and field research, analyzing 

data collected from a critical perspective. The research identified that the political organization of fishermen 

has made possible access to various social goods and services, with a focus on labor rights with regard to the 

fishing activity, that is, insurance closed, making it possible to understand that fishermen find in the political 

organization a access to resources, especially with regard to the implementation of policies for the fishing 

industry. Thus, formal and informal education is presented as a mechanism to strengthen the political 

organization of the fishermen of Autazes, since it influences this process, especially in the dialogue with the 

public power and in decision-making spaces. 

 

KEYWORDS: Education. Political organization. Fishermen. 

 

INTRODUÇÃO  

 
O artigo tem como objetivo apresentar resultados acerca da caracterização da educação como 

mecanismo para a organização política dos pescadores da Colônia de Pescadores em Autazes AM 07, de 

forma a estudar a educação como instrumentalidade para organização política dos pescadores. 
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Assim, a organização política dos pescadores articula-se a um conjunto de mudanças ocorridas no setor 

da pesca ao longo da história da região. A partir dessas mudanças, fez-se necessário compreender o processo 

de construção da organização política dos pescadores materializada nos movimentos sociais de pescadores. 

Os pescadores constituem parte de um conjunto diversificado de segmentos sociais na Amazônia, os 

quais possuem características próprias a partir de suas crenças, mitos, costumes etc. Constituindo uma 

identidade singular, que mesmo desenvolvendo uma pluralidade de atividades produtivas, possui como 

identidade, a de pescador. 

A relevância deste artigo, pautou-se na necessidade de caracterizar a organização política dos pescadores 

associados na Colônia de Pescadores AM 07 em Autazes, de forma a contribuir com os estudos da temática 

no Amazonas, tendo em vista que os estudos relacionados aos pescadores centram-se nos estudos 

relacionados a 40ictiofauna e manuseio dos recursos e do mercado, bem como em estudos mais relacionados 

aos acordos de pesca. Além disso, estudar a organização dos pescadores nos remete compreender o processo 

de construção dos movimentos sociais dos pescadores no Amazonas.   

A relevância social do estudo se configura, ainda, como forma de fomentar a equidade, onde os 

pescadores tenham a oportunidade de se posicionar, dentro de uma perspectiva de direitos a partir do 

conhecimento de sua realidade social. No que se refere a relevância acadêmica, pontuou-se a possibilidade de 

propiciar uma reflexão crítica acerca da organização política dos pescadores atrelado ao projeto ético 

político, contribuindo para mudanças contra o projeto neoliberal de dominação e exploração que atinge todos 

os trabalhadores, neste caso, os pescadores. 

Dessa forma, pretendeu-se contribuir com as pesquisas no campo da organização política dos pescadores 

no Amazonas, de forma a proporcionar subsídios para os sujeitos da pesquisa, Pescadores de Autazes, 

sobretudo no que se refere a produção de documentos que subsidiem suas reivindicações junto ao poder 

público. 

O estudo permitiu identificar que os pescadores passam a encontrar na organização política uma 

possibilidade de acesso aos recursos pesqueiros e bens e serviços sociais, assistência, direitos sociais e 

trabalhistas no que concerne ao exercício da atividade, seja no meio urbano ou rural. Destarte, compreende-se 

que tal organização tem sido importante para que os pescadores articulem um conjunto de lutas para garantia 

de direitos, tantos sociais como de apropriação e gestão dos recursos pesqueiros, ainda que se perceba 

dificuldades no processo de posicionamento político e apropriação dos instrumentos legais que norteiam os 

direitos e benefícios no setor da pesca. 

Os resultados, apontam portanto, fragilidade na educação formal dos pescadores, que segundo os 

pescadores é um indicador limitador para melhor organização, tendo em vista que a educação influencia no 

modo como os representantes dos pescadores dialogam com o poder público e órgãos externos aos 

movimentos da pesca, bem como o modo como negociam como os agentes do poder público, o que exige 

apropriação de leis e regulamentações, nem sempre possível já que exige leitura, compreensão e debate 

desses instrumentos legais.  

Dessa forma, Freire (2002 p. 51) pontua que no âmbito dos movimentos sociais “há um esforço de 

mobilizar e organizar as classes populares com o objetivo de conceber um poder popular”, de forma a 

possibilitar seu fortalecimento e conquista de direitos. Nessa perspectiva, compreende-se que o 

empoderamento dos sujeitos proporciona mudanças significativas frente a conjuntura de luta por direitos, 

pensando no despertar do sujeito enquanto ser. Assim, para além da educação informal, faz-se necessário 

vislumbrar a escola como como espaço de formação, percebendo a educação numa perspectiva de religar 

saberes, concebendo esse poder popular. Nesse contexto, os pescadores reconhecem a educação formal 

atrelada a não-formal. 

Ressalta-se que no processo de organização política, o perfil educacional dos pescadores, sobretudo das 

lideranças políticas, apresenta-se como mecanismo para o fortalecimento da organização política destes 

sujeitos.  Assim, a educação formal e não formal se constitui como instrumento unificador de forças políticas 

dos pescadores nos espaços de tomada de decisão. 

Portanto, a partir deste artigo espera-se contribuir com as pesquisas no campo da organização política 

dos pescadores, de forma a proporcionar subsídios para os sujeitos da pesquisa, bem como, da colônia de 

Pescadores em Autazes, assim tendo documentos produzidos para subsidiar suas reivindicações junto ao 

poder público. 

 

 

                                                             
40 Ictiofauna: Etimologia (origem da palavra ictiofauna): icti (o) + fauna: Agrupamento dos peixes que 

vivem em determinado ambiente e/ou região. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A proposta metodológica se estabeleceu na modalidade de pesquisa em campo de cunho exploratório e 

investigativo, onde o envolvimento da população como protagonistas de sua própria história foi o foco da 

pesquisa. Na pesquisa in loco aplicou-se formulário 41semi-estruturado para o levantamento de dados 

quantitativo e qualitativo junto aos pescadores da Colônia AM 07 em Autazes. Na pesquisa de campo 

utilizou-se registro fonográfico e registro fotográfico, possibilitando assim um levantamento fidedigno das 

informações.  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram 34 pescadores (as) associados na Colônia de Pescadores AM 

07, sendo 14 mulheres e 20 homens, numa variação de idade entre 20 a 61 anos. Ressalta-se que a população 

participante do estudo são agentes importantes na formulação de novos saberes, no desvendamento da trama 

da realidade, pois são portadores de conhecimentos sobre a relação homem x natureza, o que a ciência 

tradicional vem negando ao longo da história. (OLIVEIRA, 2007; CHAVES, 2001). Por fim, procedeu-se 

com sistematização, análise dos dados e construção do texto final do artigo ora apresentado. A Colônia de 

Pescadores de Autazes AM - 07 no Amazonas é uma empresa privada que atua na área de organizações 

profissionais da pesca, fundada em 1968. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A educação se configura como um processo de construção da cidadania, extrapolando a visão do apenas 

aprender a ler e escrever. Além disso, se constitui como direito de todo cidadão. Assim, o tema do artigo que 

trata sobre a educação como mecanismo para organização política dos pescadores da Colônia de Pescadores 

AM 07 no município de Autazes no Amazonas. 

Logo, compreender a importância da educação como mecanismo de fortalecimento da organização 

política dos pescadores tem relevância à medida que a comunidade acadêmica, bem como o Estado precisa 

compreender a dinâmica das comunidades, especialmente, dos pescadores – sujeitos da pesquisa. 

Para tanto, destaca-se que os pescadores desenvolvem um conjunto de atividades produtivas, porém se 

identificam como pescadores, considerando-a como atividade principal, observando-se que a identidade está 

ligada diretamente com a atividade produtiva, bem como com a identidade organizativa.   

Nos últimos 20 anos destaca-se a preocupação relacionada ao manejo pesqueiro, identificando-se a 

ausência do Estado na criação de políticas que atendam às necessidades da comunidade local, evidenciando-

se a ausência de educação formal desses pescadores. Sendo a educação um fator preponderante nas 

comunidades ribeirinhas, principalmente, no que se refere ao fortalecimento dos movimentos sociais no 

desenvolvimento da comunidade. Sachs (2000, p.38) afirma que a escola teria que configurar como uma 

espécie de “agência local de desenvolvimento, envolvendo sistematicamente as crianças na gestão dos 

negócios da comunidade e dando-lhes o sentido de responsabilidade de cidadania como quantum de 

informações de valores científicos”. 

Ainda, Rampazo (2005, p.18) afirma, que "o conhecimento popular é o conhecimento do povo que 

nasce da experiência do dia-a-dia: por isso é chamado de empírico [...] é igualmente popular [...], em geral, o 

lavrador iletrado tem das coisas do campo". Da mesma forma é o pescador ribeirinho que possui 

conhecimento sobre a natureza passando esse por gerações, relacionando esse à vivência. Vale enfatizar que, 

na sociedade contemporânea o conhecimento tradicional ainda não ganha lugar, efetivamente, nas estratégias 

educacionais no âmbito das políticas de educação. Ainda, que essa preocupação se apresente no discurso do 

poder público.  

 A relação da educação com a organização política dos pescadores, pauta-se na compreensão da nova 

configuração do Estado, onde a partir de um caráter democrático, permite a participação social, a exemplo 

dos pescadores, na tomada de decisão. Nesse contexto, observa-se duas questões: 1) a habilidade dos 

pescadores no manuseio do recurso pesqueiro e  conhecimento da experiência empírica da pesca, tanto no 

que se refere ao recurso pesqueiro propriamente dito, como na defesa dos interesses coletivos; 2) fragilidades 

na competência, referente a defesa desses mesmos interesses nos espaços de tomada de decisão, 

desencadeado pela falta de posicionamento mais contundente nos espaços políticos, tendo como indicador a 

fragilidade da educação, pois no campo da tomada de decisão é exigido dos agentes envolvidos o 

conhecimento e apropriação  dos instrumentos legais que formalizam o contexto da pesca.  

                                                             
41 Para Triviños (1987, p. 146) semi-estruturado tem como característica questionamentos básicos que são 

apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Assim se refere à necessidade de 

perguntas básicas e principais para atingir o objetivo da pesquisa. 
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Nesse sentido, destaca-se que a educação se constitui como instrumentalidade para o posicionamento 

político dos pescadores no processo de tomada de decisão. Pois, à medida que os pescadores se apropriam 

dos instrumentos legais do contexto da pesca, maior efetividade de representação na defesa dos interesses 

desses se fortalecem, tendo em vista que a educação formal se constitui, em seu sentido pleno no que se 

refere a formação de cidadãos políticos, como direitos de todos. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem destaca no artigo 26: “Toda pessoa tem direito a 

educação. A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao fortalecimento do 

respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais”. Nesse contexto, é direito de todos o 

acesso à educação como forma de emancipação humana, cabendo ao Estado prover meios para tais, 

percebendo-se no campo uma lacuna ao processo educacional. 

No entanto, observa-se a fragilidade no contexto das escolas na área urbana, agravando-se no contexto 

rural. Assim, as deficiências da escola rural em parte se apresenta como determinante que influencia na vida 

dos trabalhadores rurais, a exemplo dos pescadores. Para Pimenta (2002), o fato de as escolas, no país, terem 

sido concebidas, inicialmente, para a educação das elites, acabou por determinar um descompasso entre a 

educação dos centros urbanos e a educação rural. Segundo o autor:  

 

Esse descompasso vem se materializando na inexistência de um sistema 

educacional de qualidade que ofereça educação básica no meio rural, porque, 

mesmo de forma insatisfatória, o Estado assumiu a responsabilidade do sistema 

escolar urbano, enquanto que no meio rural, na maioria das regiões brasileiras até a 

década de 1970, nem grupos escolares tinham sido construídos. Ficava a cargo da 

iniciativa de particulares e da comunidade a construção ou improvisação de prédio 

para funcionamento das escolas. (PIMENTA, 2002, p.46).  

 

 

Como não é possível compreender a educação fora do contexto social, precisa-se entender a organização 

política no processo da luta por direitos. Nesse contexto, a organização política é entendida como a 

capacidade de um grupo de se organizar, articulando-se através de movimentos sociais. Assim, a organização 

pauta-se como um elemento do movimento social, onde uma classe organizada tem maior possibilidade de se 

posicionar para reivindicar seu direito (PIMENTA, 2002).  

Do ponto de vista social, a pesca historicamente vem possibilitando o estabelecimento de relações 

sociais no setor da pesca, constituindo-se em um processo de organização social particular para realização da 

atividade da pesca. Do ponto de vista político, os pescadores organizam-se para o enfrentamento das 

adversidades vivenciadas no contexto da pesca, os quais buscam resistir desde a concorrência de métodos 

mais modernos de captura de pescado à luta contra a entrada de comerciantes não- pescadores, que se 

instalam no contexto da pesca (OLIVEIRA, 2007). 

Nesse contexto, destaca-se que a história de luta e de organização social e política dos pescadores na 

região Amazônica marcam a luta pelo direito do uso dos recursos pesqueiros em decorrência da grande 

intensificação da pesca e inserção de novos atores sociais na atividade pesqueira (OLIVEIRA, 2007). 

No âmbito da política social, as comunidades e os pescadores intervém através de suas lideranças. 

Contudo, ainda são extremamente poucos os que se envolvem efetivamente no processo de participação 

política. Conforme resultados preliminares da pesquisa, aponta-se que a baixa participação ocorre pela falta 

de apropriação e devido conhecimento para lidar com questões políticas, existindo assim uma fragilidade por 

“entenderem” que não possuem a “competência técnica” para a compreensão, operacionalização e 

questionamento das leis.  

Ressalta-se, que no que se refere a capacitação ofertada pelos órgãos públicos, esta acaba por atender os 

interesses do Estado, pois a capacitação dos pescadores conduz para uma postura passiva, onde os mesmos, 

por receberem subsídios do Estado, não “podem” se posicionar de forma mais contundente. Assim, os 

pescadores tornando-os alvos de interesses antagônicos. 

Para Demo (2001) há necessidade de trabalhar a organização política enquanto ponto decisivo e 

emancipatório no confronto entre sociedade e Estado, já que este último detentor da hegemonia acaba por 

direcionar muitas vezes a atuação dos movimentos [...], o Estado define a forma de atuação, bem como os 

líderes. A esse respeito pode-se afirmar que o Estado é um grande articulador das forças hegemônicas, 

motivo pelo qual o torna forte (Demo, 2001). Para Chaves (2001) a condição dos pescadores se configura 

enquanto segmento empobrecido da zona rural e distante dos processos decisórios que definem políticas 

públicas que influenciam definitivamente a realidade local.  

Chaves et al (2004, p.126) afirma que a defesa do exercício da prática da pesca, por exemplo, e o acesso 

aos direitos trabalhistas e sociais dos pescadores “varia conforme o nível de organização e mobilização 
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política da entidade representativa da categoria a qual pertence”, bem como direciona a forma de 

organização, mobilização e articulação, conquistando assim espaços de poder.  

Oliveira (2007) ao citar (Souza 1991), afirma que a organização política deve ser apreendida como uma 

articulação consciente, em defesa de necessidades e interesses comuns, “percebidos coletivamente, que 

alimentam ações coordenadas e que buscam satisfazer a interesses coletivos” (p.23). Oliveira ao citar Demo 

(2007), afirmar como organização política:  

 

(...) o primeiro canal de participação, seja ao nível da aglutinação de interesses 

(grupos de interesse), seja ao nível da composição localizada (comunidades). 

Algumas formas de organização já são clássicas na democracia. Como partidos, 

sindicatos, cooperativas e outras expressões associativas, dentro ou fora do espaço 

econômico (2007, p. 25). 

 

 

Nesse sentido, o que se percebe hoje é a classe subordinada a um estado de exclusão, fragmentada e 

enfrentando circunstâncias adversas de sobrevivência, e o que deveria ser o Estado provendo políticas 

públicas, esse mantém a categoria subordinados a ele, refletindo assim na colônia, a qual tem encontrado 

dificuldades ao acesso a diversos bens e serviços sociais em sua totalidade, portanto se faz necessário o que 

afirma Bogo:  

 

É preciso retomar as lutas de massas, reconstruir as convicções voltadas para os 

desafios de nosso tempo, respeitar a cultura local, formular métodos adequados. 

(2005, p.10). 

 

 

Assim, afirma o autor, que é preciso a unificação da classe dos trabalhadores numa mobilização 

organizativa, de forma a se fortalecer enquanto tal, num processo de lutas sociais, onde trazemos a discussão 

que a ausência da educação formal a deixa fragilizada, impedindo-a de criar estratégias na luta contra um 

sistema desigual e opressor. No contexto da pesca no Amazonas, essa unificação se apresenta como 

significativo desafio, principalmente, no que concerne a logística. 

 Como resultado a pesquisa identificou que o pescador na cidade de Autazes possui o nível de 

escolaridade baixo, onde 33% dos pescadores haviam cursado até o 4˚ ano do fundamental, 37% chegaram ao 

8˚ ano do fundamental, 9% não eram alfabetizado e somente 15% haviam concluído o ensino médio, 

percebesse assim a educação básica no município como algo ainda insatisfatório.  

Ao serem questionados sobre o ingresso à vida escolar, alegaram inúmeros fatores, levando a pararem 

seus estudos, inclusive a necessidade de trabalhar e a não conciliação com os estudos, onde 20% dos 

pescadores com idade avançada advindo com inúmeras doenças. Ao questionar aos mais idosos, 52% 

afirmaram que em sua época, o acesso à escola era difícil e outros 5% que alegaram não haver escolas na 

comunidade de Autazes. Esses dados apontam para um sistema educacional fragilizado no Estado, que 

historicamente não atendeu   as reais necessidades da população regional, sobretudo em comunidades 

ribeirinhas. 

Dos pescadores entrevistados, 58% expressaram o desejo de retomarem aos estudos sendo 58%, porém 

sem reais possibilidades, um número significativo, nos levando a refletir que esses reconhecem a importância 

da educação para a vida em sociedade. Outros 42% descartam a possibilidades de retomar os estudos, 

especialmente pela questão da idade, bem como de fatores como: saúde, falta de tempo, dificuldades em 

acompanhar. Dos entrevistados, 40% afirmaram que reconhecem a importância da educação formal, pois 

afirmaram que através da educação se tem conhecimento dos direitos e ainda melhora a condição financeira. 

Porém, as dificuldades de conciliar os estudos, implicam diretamente na possibilidade do retorno aos estudos, 

sendo movidos pelos fatores negativos como visto anteriormente nas dificuldades de ingresso nas escolas.  

Em análise reflete-se que a educação formal, associada a educação informal, é uma ferramenta que tem 

possibilidade de empoderar esses pescadores, pois formar cidadãos é ajudá-lo a se capacitar para lidar com 

noções e problemas surgidos nas mais variadas situações, tanto de trabalho, sociais, culturais e éticas 

Libâneo(2001). Percebendo-se a importância da educação para a atividade da pesca, como forma de 

compreensão e fortalecimento na luta desses agentes no campo sociopolítico, onde 58% afirmaram ser de 

suma importância a educação para a atividade na pesca, ainda 36% confirmaram que a educação vem a ser 

uma forma de fortalecimento na luta por direitos. 

Ao serem questionados sobre o tempo do exercício profissional, constatou- se algo bem significativo, 

pois o índice de pessoas inseridas no exercício profissão como pescador a menos de 5 (cinco) anos é 
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relevante, pois esses foram inseridos por seus pais na atividade laboral como pescador, dando continuidade a 

uma cultura que perpassa gerações, sendo esses 37% ao que se refere ao tempo de exercício a menos de cinco 

anos e 12% acima de 30 anos. No entanto, vale salientar que esses pescadores desejam que seus filhos 

estudem e não continuem na profissão de pescador, onde o incentivo desses pais é maciço para com os filhos. 

Costa (2004) e Garcia (2007), corroboram a ideia de que os pais não querem o futuro da pesca para seus 

filhos, com isso desencadeia a seguinte reflexão: se essa geração abandonar a profissão de pescador, daqui a 

algumas décadas a cultura de pescador artesanal se tornará extinta, sendo um ponto preocupante.   

Assim, percebe-se a importância da educação para a atividade da pesca não só para fortalecimento 

político, mas para a própria reprodução social da atividade na região. Dos entrevistados, 6% afirmam ser 

importante para compreender os direitos, 36% afirmaram ser a educação uma forma de fortalecimento na luta 

por direitos e 58% considera muito importante a educação para a pesca. Destarte, mesmo como resultado 

preliminar, este demostra a fragilidade na forma como esses pescadores se posicionam, logo a educação traria 

um despertar de consciência, um empoderamento, possibilitando uma ampliação em sua cosmovisão na 

realidade ao qual estão inseridos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Estudar a organização dos pescadores nos remete a compreender que a educação é um elemento 

fundamental para seu fortalecimento. Onde partindo da lógica do direito de uma sociedade é seguir princípios 

éticos e moral, baseando-se nas necessidades dos seres humanos e não nas necessidades do mercado. O 

analfabetismo e o precário acesso às informações e a educação formal no meio rural, também contribuem 

para uma diferenciação dos padrões de comunicação, culminando a diversos fatores de vulnerabilidade 

social. 

Dentro de um estado democrático de direito, a dignidade humana vem a ser um dos principais princípios 

que estruturam o estado. Ao que se afirmar na declaração dos direitos humanos: toda pessoa tem o direito de 

ser reconhecida como tal perante a Lei em qualquer lugar. Nessa perspectiva, Scherer-Warren (2006) afirma 

que esse “espírito democrático” incorpora novos significados, incorporando na democracia não só 

mecanismos universais abstratos de “igualitarismos” (civis, de direitos políticos, etc.), mas de 

reconhecimentos aos direitos à diferença (cultural, étnica, de gênero, etária, etc.) (p. 102). 

Na perspectiva dos pescadores, a educação se caracteriza como ferramenta de articulação para atuar na 

conjuntura atual, de modo que transforme culturas políticas arraigadas em uma postura de dependência, para 

uma cultura política transformadora e emancipatória.  

Portanto, incipientemente, pontua-se que a educação formal é um instrumento para a organização 

política dos pescadores associados a colônia de pescadores de Autazes- AM 07, materializando assim a 

emancipação sociopolítica desse pescador, sendo a educação formal atrelada a não-formal, sendo essa 

conjugada, um elemento fundamental para o fortalecimento dos pescadores, onde ao despertar de consciência 

seja capaz de gerir a sociedade em todos os seus aspectos e de intervir diretamente nela, com a força política. 

Destarte, através da organização política que se configurará como objeto unificador das forças políticas dos 

pescadores trará um posicionamento mais contundente para reivindicar direitos sociais e uso de recursos 

pesqueiros, em suma, somente sujeitos em sentido pleno conseguirão elaborar a ideia fundamental de justiça. 
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RESUMO: A educação inclusiva é um assunto muito delicado, é simples no papel e complicado na prática. 

Pois, incluir os alunos não significa colocá-los na escola sem condições necessárias e sem assistência 

educacional, e sim, dar um ensino de qualidade que desenvolva suas potencialidades sejam elas: cognitivas, 

motoras ou afetivo-sociais. Diante disto, a presente pesquisa teve como objetivo realizar uma análise da 

educação inclusiva nas escolas de ensino regular no município de Arapiraca - AL, apresentando as dificuldades 

enfrentadas pelos professores e gestores, em relação ao ensino aprendizagem na inclusão dos alunos com 

necessidades especiais. O levantamento foi realizado através da aplicação de questionários, registro fotográfico 

da estrutura física das escolas e entrevistas dialogadas. Os resultados obtidos mostram o quadro atual da 

educação inclusiva nas escolas-alvo, concluindo-se que elas não modelo de escolas inclusivas, precisando mudar 

seus conceitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, educação, necessidades especiais. 

 

Inclusive education in state schools in the municipality of Arapiraca 

 
ABSTRACT: Inclusive education is a very delicate subject; it is simple on paper and complicated in practice. 

For, to include the students does not mean to put them in the school without necessary conditions and without 

educational assistance, but, to give a quality education that develops its potentialities are cognitive, motor or 

affective-social. For this reason, we sought to make an analysis of inclusive education in regular schools in the 

city of Arapiraca, al, presenting the difficulties faced by teachers and managers in relation to teaching learning in 

the inclusion of students with special needs. The survey was carried out through the application of 

questionnaires, photographic record of the physical structure of the schools and dialogued interviews. The results 

obtained show the current situation of inclusive education in the target schools, concluding that they do not 

model inclusive schools, needing to change their concepts. 

 

KEYWORDS: Inclusion, education, special needs. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Nos meados dos séculos XVII E XVIII, é possível notar discriminação, promovendo situações de 

exclusão. Esse ciclo foi marcado pela ignorância e rejeição da família, da escola e da sociedade para com os 

deficientes (BONFIM, 2009). Conforme Martins e Barcelos (2014), na antiguidade as pessoas com deficiência 

mental, física e sensorial, eram apresentados como aleijados, mal constituídos, débeis, anormais ou deformados.  

Até a década de 50, praticamente quase não se falava em Educação Especial, mas na educação de 

deficientes (ROGALSKI, 2010). Mazzotta (2003) cita que a inclusão da "educação de deficientes", da "educação 

dos excepcionais" ou da "Educação Especial" na política educacional brasileira vem a ocorrer somente no final 

dos anos cinquenta e início da década de sessenta no século XX, em tempos bastante tardios. 

Educação inclusiva é um assunto muito delicado, é simples no papel e complicado na prática. Incluir os 

alunos não significa colocá-los na escola sem condições necessárias e sem assistência educacional, e sim, dar um 

ensino de qualidade que desenvolva suas potencialidades seja elas: cognitivas, motoras e afetivo-sociais 

(SAMPAIO e SAMPAIO, 2009).  
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A educação inclusiva é uma ação educacional humanística, democrática, amorosa, mas não piedosa, que 

percebe o sujeito em sua singularidade e que tem como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção 

social de todos. A educação inclusiva supõe que o objetivo da inclusão educacional seja eliminar a exclusão 

social, que é consequência de atitudes e respostas às diversidades de raça, classe social, etnia, religião, gênero e 

habilidade (ROSSI e ROSSI, 2017). 

O direito da criança e do adolescente à educação é garantido desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em 1948, independente das condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais ou linguísticas que 

possua (UNESCO, 1994). A constituição Federal garante aos portadores de necessidades especiais o direito à 

educação de qualidade em instituições públicas de ensino; no inciso III do Art.208, afirma que o atendimento 

educacional ao portador de necessidades especiais deve ser “oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino”.  

 No entanto, grande desafio de promover a isenção do aluno com deficiência na “educação” não está 

limitado, apenas, a aceitação do aluno nas salas de aulas; mas nas limitações físicas que a maioria das 

instituições apresentam. É corriqueiro encontrar nas escolas obstáculos associados ao espaço físico que 

dificultam a inclusão do aluno portador de necessidade especial na escola, essa barreira, segundo Carvalho 

(2007), é a barreira arquitetônica que é encontrada desde a entrada na escola até a mobilização por toda ela, seja 

para ir às salas, ao intervalo ou ao banheiro. 

Segundo o Portal Brasil (2015), em 2014 mais de 698 mil estudantes especiais estavam matriculados em 

classes comuns. Do mesmo modo que houve um aumento de alunos especiais, nas escolas, também ocorreu um 

crescente aumento no número de professores com formação em educação especial. De acordo com dados 

estatísticos do Ministério da Educação, em 2003 contabilizava-se um número de 3.691 docentes com esse tipo de 

formação; em 2014 esses dados sobem para 97.459. Apesar de ser um aumento significativo, ainda é pouco pela 

grande quantidade de professores, que trabalham com alunos especiais, sem uma formação específica.  

Partindo desses princípios, esse trabalho tem como objetivo fazer uma a análise da educação inclusiva nas 

escolas de ensino regular no Município de Arapiraca - AL, apresentando as dificuldades enfrentadas pelos 

professores e gestores, em relação ao ensino aprendizagem na inclusão dos alunos com necessidades especiais.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

Para a realização da pesquisa foram realizadas entrevistas com os professores e gestores, através de um 

questionário pré-formulado que abordou sobre sua formação, experiência e opiniões a respeito da inclusão de 

alunos com diferentes tipos de deficiência. 

 

 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em sete das dezesseis escolas estaduais de nível médio existentes no Município 

de Arapiraca – AL. As instituições selecionadas para a realização desta pesquisa foram escolhidas através de um 

levantamento, junto à Delegacia de Educação a 5ª CRE - Coordenadoria Regional de Educação, que identificou 

quais escolas estaduais apresentavam alunos com NEE, devidamente matriculados nas séries do ensino médio. 

 

Amostra 

A amostra foi constituída por professores que atendem alunos portadores de NEE, coordenadores e 

diretores das sete escolas estaduais. 

 

Tamanho e amostragem 

Considerando que uma das escolas se encontrava inativa no período da pesquisa, os profissionais 

pertencentes à mesma não foram incluídos na mesma. O que totalizou a exclusão de 14% dos professores, dos 

coordenadores e dos diretores. A amostra então foi composta por sessenta e nove profissionais da educação, 

sendo sessenta professores, seis coordenadores e seis diretores, das seis escolas estaduais em atividade. 

 

 Descrição do questionário 

O questionário aplicado aos professores, coordenadores e diretores (Apêndice A), contém treze perguntas, 

das quais três são subjetivas e dez são objetivas. 

Seu caráter semiestruturado com questões de natureza explicativa, possibilitaram aos investigados uma 

maior flexibilidade para expor suas opiniões. Conforme Marconi e Lakatos (2007), pode-se extrair dos 

questionários semiestruturados alguns elementos que consolidam esta técnica como confiável nas pesquisas 

qualitativas. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal de 

modo a possibilitar uma exploração mais ampla da questão. 
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O questionário foi dividido em três blocos, onde o primeiro tem por objetivo buscar a identidade do 

gênero do entrevistado, o segundo bloco especifica o seu grau de instrução e tempo de trabalho com os alunos 

NEE e por fim, o terceiro bloco que visa a determinação do conhecimento e opinião dos entrevistados, sobre 

educação inclusiva. 

 

 Aplicações dos questionários 

Primeiramente, foi realizada uma visita in loco às instituições de ensino visando a exposição da 

importância e dos objetivos desse trabalho de conclusão de curso. O público alvo foi os gestores e professores 

das escolas selecionadas para estudo. Nesta oportunidade os mesmos foram convidados a participar da pesquisa.  

A aplicação do questionário foi realizada nas escolas, em horário de intervalo, para assim, não atrapalhar 

o funcionamento da instituição.  

 

Estrutura física das escolas 

A avaliação da estrutura física foi realizada através de vistas in loco as escolas selecionadas e feito 

registro fotográfico, com câmera do celular Samsung Galaxy Win Duos, comparando as dimensões estruturais 

com as solicitações sugeridas pelas legislações vigentes sobre o tema.  

 

Análises estatísticas  

Os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica Microsoft Excel® 2007, realizando-se o cálculo 

de suas respectivas frequências relativas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para contribuir nos resultados dessa pesquisa , foram feitos estudos no embasamento teórico de alguns 

autores que discutem inclusão. A análise dos dados obtidos através dos questionários e dos registros fotográficos 

será dividida em dois temas: a avaliação dos questionários e a avaliação do espaço físico das escolas.   

 

Avaliação dos Questionários 

De acordo com os dados obtidos no primeiro bloco do questionário, pode-se constatar que 72% dos 

professores e 67% gestores entrevistados eram do sexo feminino e com idade entre trinta (30) e cinquenta e um 

(51) anos.  

Esses dados estão condizentes com os abordados em pesquisa sobre professores. Dentre os professores 

brasileiros “81,3% são mulheres e 18,6% são homens (YADA, 2015). A pesquisa também a ponta que em nível 

de Brasil, “os dados do estudo apresentam como resultado uma média de idade dos docentes de 37,8 anos, o que, 

considerando o panorama internacional, coloca os professores brasileiros como relativamente mais jovens” 

(MOREIRA et al., 2012). 

O conhecimento da construção da trajetória de formação acadêmica do professor pode fornecer 

informações importantes quanto ao perfil profissional destes professores. Para Cunha e Cardôzo (2011), 

compreender como cada pessoa se formou é encontrar as relações entre as pluralidades que atravessam a vida. ” 

Por esse motivo viu-se a necessidade de saber sobre o grau de instrução dos entrevistados. Identificando que 

51% dos professores e 89% gestores possuem pós-graduação, 47% dos professores e 11% dos gestores tem 

graduação e apenas 2% dos professores tem magistério.   

Os dados obtidos estão condicentes com FAVILA (2014), dentre os professores brasileiros que atuam no 

ensino médio “360.577 professores têm curso de licenciatura, o que equivale a 87,0% do total”.  

 Pôde-se constatar que 66% dos entrevistados trabalham de um (1) a três (3) anos com alunos com NEE e 

apenas 34% exercem atividades a mais de quatro (4) anos com alunos “especiais”. 

Com relação ao nível de dificuldade que os profissionais da educação têm ao atuarem com alunos 

portadores de NEE, foi observado que 60% dos professores e 78% dos gestores entrevistados possuem muita 

dificuldade nessa atuação e que apenas 2% dos professores e 11% dos gestores não possuem nenhuma 

dificuldade. Os professores e gestores que indicaram não apresentar dificuldades justificaram terem cursos de 

especialização em Braile e Libra.  

Esses dados expõe uma realidade: o medo dos profissionais da educação, pois leva a acreditar que o medo 

apontado para trabalhar com deficientes, reside na hesitação por não se sentirem preparados para a regência de 

classes de alunos nessas condições. Ressaltando assim a declaração que Oliveira et al. (2012) fez ao afirmar que 

um professor do ensino regular deve ter na formação o mínimo de conhecimentos para atuar com estes alunos.  

Sabe-se que lidar com uma criança especial requer um melhor preparo, tanto psicológico quanto físico, 

por isso foi abordado o grau de aceitação do aluno portador de NEE pela comunidade escolar, e 65,9% dos 
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professores responderam que a aceitação se distribui entre ruim, regular e bom e 34,1% responderam que varia 

de ótimo e excelente. Já para os gestores essa variação muda um pouco, pois na visão dos mesmos, o nível de 

aceitação é de bom, ótimo e excelente. 

Essa diferença observada entre as respostas dos professores e gestores, se dá pelo fato dos professores 

terem mais contato com os alunos ditos “normais” e com os alunos ditos “especiais”. Essas dificuldades vão 

desde a identificação dessas chamadas necessidades especiais, até o conhecimento de método, adaptações 

curriculares e avaliações, bem como o aprofundamento da conexão da escola com a família, tanto com os alunos 

ditos “normais”, quanto com os alunos portadores de NEE. 

Tanto no discurso geral como no discurso da escola, a integração das populações diferentes e das crianças 

deficientes é ponto pacífico. Se em ambos os discursos se reconhece que esta integração na sociedade dos 

adultos ou na das crianças nem sempre é plenamente realizada, a integração daqueles que são diferentes dos 

outros é considerada em todos os casos como uma finalidade a atingir (LOPES e MARQUEZAN, 2000). 

Para ministrar uma aula para alunos ditos “normais”, o professor geralmente conta com o auxílio de 

vários recursos didáticos, mas quando nesta aula encontra-se um portador de NEE, cujas necessidades são 

diferentes das dos demais colegas, os recursos didáticos oferecidos pela instituição pretendem-se facilitar o 

processo ensino-aprendizagem deste aluno (RIBEIRO, 2014). 

Assim, segundo as respostas dos entrevistados que vivenciam esse dilema 53,5% dos professores e 55,4% 

dos gestores, dizem que esses recursos pouco ajudam já que nem todos podem ser adaptados e apenas 10,5% dos 

professores dizem que os recursos oferecidos facilitam. 

Segundo relatos os recursos didáticos são mandados pelo MEC (Figura 1), mas não são utilizados por 

conta dos despreparos dos professores. 

 

P1: “... esta é a única escola de Arapiraca que possui impressora Braile, mas não é 

usada, pois ninguém sabe manuseá-la, o Estado dÁ os materiais, mas não oferta 

curso de especialização. Todos esses materiais o MEC manda. A impressora só 

funciona com o papel especial que vem de São Paulo, mas o Estado não manda 

buscar”. 

 

P2: “... o MEC manda uma verba especifica para os alunos portadores de 

necessidades especiais, mais o Estado nunca repassa esse dinheiro”. 

 

 

 
Figura 1 – Recursos Didáticos mandados pelo MEC 

Dados da pesquisa. 

 
Para os 10,5% que dizem não ter dificuldades com os recursos oferecidos, isso se dá por conta de em duas 

escolas existirem uma transcritora braile e orientadora em mobilidades, e duas interpretes, melhorando assim, o 

ensino-aprendizagem. Assim de acordo com o Artigo 12, § 2º da Resolução CNE/CEB “deve ser assegurada, no 

processo educativo de alunos que apresentam dificuldades (...), a acessibilidade aos conteúdos curriculares, 

mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a língua de sinais [...]” 

(Resolução CNE/CEB, 2001).  

No entanto, de acordo com o documento oficial do MEC, “[...] o professor da classe comum é o principal 

responsável pelo desempenho acadêmico do aluno portador de deficiência, cabendo ao professor especializado 

apenas complementar a educação desse aluno” (BRASIL, 1994, p. 25-27). 
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Conforme as Diretrizes, para dar suporte à escolarização dos alunos, bem como à prática dos educadores 

(especialistas ou não), a Educação Especial deverá ser otimizada através de currículos, metodologias e recursos 

didáticos próprios, considerando a heterogeneidade do alunado e seu fluxo (desde a Educação Infantil ao Ensino 

Superior). 

Apesar de tudo que é preconizado pelo Ministério de Educação com relação ao ensino dos portadores de 

NEE, foi observado que, em se tratando de metodologia, aproximadamente 55% dos professores das escolas 

avaliadas, disseram que os métodos utilizados atendem “em parte” as necessidades educacionais dos alunos com 

NEE. Essa informação foi ratificada pela por aproximadamente 89% dos gestores. 

Ao serem questionados sobre a existência de cursos de capacitação em inclusão de portadores de NEE na 

instituição educacional, 88% dos professores e 77% dos gestores, disseram não existir até o momento, esse tipo 

de capacitação nas instituições – alvo.  

Esses dados estão em desacordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 

9.394/96), que em seu Artigo 59, diz que os sistemas de ensino asseguram, aos educandos com NEE 

“professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado bem 

como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos na classe comum”. 

Para que haja inclusão precisa-se muito mais do que metodologia, como foi mencionado. Por isso no 

terceiro bloco foram feitas indagações visando a determinação do conhecimento e opinião dos entrevistados, 

sobre educação inclusiva. Sendo assim, a primeira indagação diz respeito a opinião dos entrevistados, acerca da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, que prega a inclusão de portadores de NEE, junto com os 

não portadores de tais deficiência.  

Isto posto, 35% dos entrevistados concordam com a inclusão por considerarem viável e por acharem que 

a criança especial se desenvolve melhor convivendo com crianças “ditas normais”; como observado nos relatos 

dos entrevistados, posteriormente. 

 

P3: “Sim, pois é através dessa inclusão que vários padrões serão quebrados e o 

respeito pelos portadores de NEE irá aumentar. Além de ser vantajoso no quesito 

experiência tanto para os que portam NEE tanto para os que não portam”. 

G1: “Sim, pois é necessário a socialização dos alunos com NEE com os outros 

alunos para que eles se sintam capazes de fazer e aprender igual aos alunos 

normais”. 

P4: “Sim, porque é importante para os alunos portadores de necessidades especiais 

se socializarem com outras pessoas. Todos somos diferentes de alguma maneira”.  

 

 

 Dando seguimento 42% dos entrevistados disseram que concordam desde que o portador de necessidades 

seja atendido dentro de suas limitações e que o governo disponibilize recursos metodológicos e cursos 

preparatórios. 

 

G2: “Concordo. Entretanto, os órgãos competentes não disponibilizam recursos 

humanos e materiais para o desenvolvimento psicopedagógico desse aluno”. 

P5: “Sim, em partes. Desde que sejam oferecidas as condições necessárias para o 

desenvolvimento da pratica educativa voltada ara a evolução destes alunos como, 

por exemplo: capacitações, recursos apropriados, alguém para auxiliar em sala e 

prédios adaptados, etc.” 

 

 

Os 23% restante diz não concordaram por pensarem não serem capazes de ensinar e que essa inclusão só 

acontece no papel. 

 

P6: “Não, pois não recebemos nenhuma formação para trabalharmos com alunos 

com NEE, sendo não me sinto capacitada para ensinar esses alunos”. 

G3: “Não. Pois nos moldes atuais não existe inclusão. Ela existe apenas no papel”. 

 

 

Ao serem questionados, se os profissionais da educação estavam preparados para trabalharem com os 

princípios da educação básica, a resposta foi unânime, todos disseram que não. 
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G4: “Não. A educação inclusiva atual baseia-se quase unicamente em 

aceitar matriculá-los, depois disso é que se pensa no que fazer ou não”. 

P7: “Nenhum curso de magistério ou graduação, nos forma para isso; na 

verdade conforme as dificuldades vão aparecendo na vida profissional os 

professores buscam se preparar para superá-las”. 

P8: “Não, desde a graduação não somos preparados, quando pegamos essa 

área para trabalhar, encontramos todas as dificuldades do mundo, ficamos sem chão, 

o que nos mantem na área é o amor”.  

 

 

E por fim procurou saber a opinião dos entrevistados sobre o que realmente faltava para que a proposta de 

inclusão funcionasse de forma eficaz nas instituições alvos, assim sendo, ode observar variadas respostas (Tabela 

1). 

 

Tabela 1 - Opinião dos entrevistados sobre o que falta para que a inclusão aconteça realmente. 

ORDEM OPINIÃO FR% 

1 Compromisso do governo 19 

2 Curso preparatório 42 

3 Mudança estrutural na instituição escolar 23 

4 Recursos didáticos específicos 16 

TOTAL  100 

 

Esses resultados indicam que, para a maioria dos entrevistados, o que está dificultando o processo de 

inclusão dos alunos com NEE no ensino regular são o despreparo dos profissionais e a infraestrutura das escolas, 

insuficiente para receber e atender esses alunos. Tais dados comprovam que os professores participantes da 

pesquisa não estão aptos a trabalhar e lidar com a diversidade em sua sala de aula, o que os leva, certamente, a 

sentirem-se inseguros, preocupados e desamparados em sua profissão. 

Neste sentido, Leonardo et al. (2009) asseguram que a escola inclusiva apenas poderá se concretizar a 

partir de condições muito especiais de recursos humanos, pedagógicos e materiais. Acreditam essas autoras que 

o professor no contexto inclusivo precisa de preparo para lidar com as diferenças, com a diversidade de todos os 

alunos, no entanto os professores, de modo geral, não têm recebido formação e capacitação suficientes para 

atender às diversas formas de aprendizado dos alunos. 

 

8.2- Avaliação do espaço físico das escolas 

Os maiores obstáculos para a inclusão nas escolas são: a estrutura física da escola e os equipamentos 

escolares. Não é preciso visitar muitas escolas para detectar com muita facilidade esses problemas. Para Moreira 

(2015) a presença de alunos com NEE em sala de aula é um fator determinante para o redimensionamento da 

estrutura física da escola, especialmente quando as limitações do aluno são muito especificas, como no caso de 

alunos surdos, cegos, com problemas motores, intelectuais e comportamentais. A distribuição do espaço físico 

deve ser favorável à participação de todos os alunos e ao desenvolvimento pleno de suas capacidades. 

Por este motivo foi perguntado aos professores e gestores se as estruturas físicas das instituições estavam 

condizentes com as necessidades educacionais dos alunos com NEE. E como era previsto, 70% dos professores 

afirmaram que a estrutura física não é adequada para receber esses alunos. Entretanto, com relação as respostas 

obtidas dos gestores, ao contrário das dos professores, apenas 33% disseram que as estruturas não são adequadas. 

Os participantes afirmaram que ainda precisam ser feitas algumas adequações físicas no prédio, eles 

relatam que faltam rampas, mas afirma que os banheiros já foram adequados. Porem pode perceber que os 

banheiros das escolas não estão 100% adaptados, como mostra as figuras 02, 03 e 04. 
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Figura 02 – Banheiro da Escola 1 

Dados da pesquisa. 

 

 
Figura 3- banheiro da Escola 2 

Dados da pesquisa. 

 

 

 

 
Figura 04 – Banheiro da Escola 3 

Dados da pesquisa. 

 

De acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT os sanitários e vestiários 

acessíveis devem localizar-se em rotas acessíveis, próximos à circulação principal, preferencialmente próximo 

ou integrado às demais instalações sanitárias, e devem estar devidamente sinalizados. 

Em sanitários acessíveis isolados é necessária a instalação de dispositivo de sinalização de emergência ao 

lado da bacia e do boxe do chuveiro, a uma altura de 400 mm do piso acabado, para acionamento em caso de 
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queda. Os boxes para chuveiros devem ser providos de barras de apoio verticais, horizontais ou em “L”. Na 

parede de fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical com altura de 0,75 m do piso acabado e 

comprimento mínimo de 0,70 m, a uma distância de 0,85 m da parede lateral ao banco (ABNT NBR 9050/2004).  

Essas adequações não foram encontradas em nenhuma das escolas analisadas. Já que foram observadas 

pequenas elevações nos pisos do banheiro, falta de rampas de apoio nos boxes dos chuveiros e não continha os 

dispositivos de sinalização de emergência necessários. Algumas escolas tinham as barras ao lado dos sanitários, 

porém não era do material exigido pela ABNT, que diz: 

 

As barras quando executadas tem que ser em material metálico, as barras de apoio e 

seus elementos de fixação e instalação devem ser de material resistente à corrosão, e 

com aderência. 

  

 

Ainda analisando as estruturas das escolas que atendem alunos com NEE, observou-se que nenhuma 

escola apresentava piso tátil em sua estrutura, confirmando a resposta da maioria dos entrevistados, que as 

escolas não estão devidamente adequadas, visto que este piso é essencial para ajudar na locomoção dos 

deficientes visuais. Este piso deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança. O piso 

tátil de alerta deve ser cromo diferenciado ou deve estar associado à faixa de cor contrastante com o piso 

adjacente, conforme as recomendações da norma NBR 9050. 

O piso normal das instituições de ensino, também não estava adequado para atender as necessidades 

especiais dos alunos. Como mostra as figuras 5, 6, 7, 8 e 9. Uma vez que os pisos devem ter superfície regular, 

firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com. 

Admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação 

longitudinal máxima de 5%. Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas e, portanto, devem atender às 

informações oferecidas pela norma da ABNT NBR 9050. 

 
Figura 5 – Piso da Escola 4 

Dados da pesquisa. 

 

 
Figura 6 – Piso da Escola 5 

Dados da pesquisa. 
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Figura 7 – Piso da Escola 6 

Dados da pesquisa. 

 

 

 
Figura 8 – Piso da Escola 1 

Dados da pesquisa. 

 

 
Figura 9 – Piso da Escola 2 

Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a ABNT NBR (9050/2004) os corredores devem ser dimensionados de acordo com o 

fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstáculos. As larguras mínimas para corredores 

em edificações e equipamentos urbanos são: a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m; 

b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão 
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superior a 10,00 m; c) 1,50 m para corredores de uso público; d) maior que 1,50 m para grandes fluxos de 

pessoas. Nas escolas observadas os corredores tinham tamanhos proporcionais com o fluxo de alunos, mostrando 

que nem tudo estava desacordo, está analise pode ser vista nas figuras 10, 11 e 12. 

 
Figura 10 – Corredor da Escola 6 

Dados da pesquisa. 

 

 
Figura 11 – Corredor da Escola 3 

Dados da pesquisa. 
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Figura 12 – Piso da Escola 1 

Dados da pesquisa. 

 

As escolas precisam acolher e cumprir sua missão de educar os alunos com NEE, adaptando-se às suas 

peculiaridades no campo da aprendizagem. Dessa forma, a avaliação torna-se inclusiva, na medida em que, ao 

invés de centrar-se nas limitações desse alunado, direciona-se para o atendimento de suas necessidades e para 

participação ativa de toda a comunidade escolar nesse sentido. 

 

CONCLUSÃO 
 

Ao término da pesquisa, cujo objetivo centrou-se na análise da educação inclusiva nas escolas de ensino 

regular no município de Arapiraca-AL, pode-se constatar que muitas escolas, mesmo tendo alunos especiais em 

seus quadros, não possuem condições físicas e nem profissional para educa-los. 

O desafio não é apenas colocar alunos com necessidades especiais dentro de uma sala de aula e sim fazer 

com que essa educação inclusiva proporcione a esses alunos uma evolução no seu desenvolvimento educacional 

e pessoal, e os faça sentir inclusos em uma sociedade que deveria ser igual para todos. 

A educação inclusiva é de suma importância, mas ao mesmo tempo muito difícil de ser abordado, pois 

requer uma mudança de atitudes profissional e estrutural. Assim sendo, os resultados obtidos mostram o quadro 

atual da educação inclusiva nas escolas-alvo, concluindo-se que elas não são modelos de escolas inclusivas, 

precisando mudar seus conceitos. Aceitar o que é diferente causa medo, mas para que os pensamentos de 

inclusão sejam eficazes é necessário que se descubra o quanto as diferenças ajudam a crescer.   
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RESUMO: Diante da necessidade da prática pedagógica para promover a informação, o ambiente escolar ver-

se obrigado a adotar novas didáticas, assim o rádio entra em foco, como um artefato inovador para atingir o 

lúdico, a interação e a aprendizagem. Diante disso, o presente trabalho discorre desde a função do rádio, o 

processo histórico pelo qual o mesmo passou para se consolidar, assim como traz uma reflexão sobre programas 

infantis, educação e a educomunicação, o som e a formação de imagens, a relação entre a família, escola e 

sociedade e a promoção da diversidade, acessibilidade e a cidadania. A metodologia efetivou-se a partir dos 

estudos realizados com determinadas literaturas afins, idas a campo em algumas escolas do município de 

Canhotinho e Garanhuns para coletar os dados quanti-qualitativos para a sistematização dos resultados e 

discussões apresentados ao longo deste processo. Assim, com este trabalho avaliou-se um programa radiofônico 

infantil como ferramenta pedagógica para a educação não formal da educação infantil, com a participação de 

alguns colaboradores essenciais para o desenvolvimento do mesmo, sinalizando a importância de programa para 

crianças. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educomunicação, Prática Pedagógica, Programa Infantil. 

 

Informal education for children through the "uaguinho" 

 

ABSTRACT: Given the need of pedagogical practice to promote information, the school environment is 

forced to adopt new didactic, so the radio comes into focus, as an innovative artifact to achieve play, interaction 

and learning. In the light of this, the present work discusses the historical process through which it has been 

consolidated, as well as a reflection on children's programs, education and educommunication, sound and image 

formation, the relationship between the family, school and society and the promotion of diversity, accessibility 

and citizenship. The methodology was based on studies carried out with certain related literatures, field trips in 

some schools of the municipality of Canhotinho and Garanhuns to collect the quanti-qualitative data for the 

systematization of the results and discussions presented throughout this process. Thus, this work evaluated a 

children's radio program as a pedagogical tool for the non-formal education of children, with the participation of 

some essential collaborators for the development of the same, signaling the importance of a program for 

children. 

 

KEYWORDS: Educommunication, Pedagogical Practice, Children's Program. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA- 1990, em seu artigo 11º inciso I: 

A criança tem direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de 

procurar, receber e divulgar informações e idéias de todo tipo, independentemente 

de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou de qualquer 

outro meio escolhido pela criança. 
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Desta forma, a criança tem autonomia para se expressar e querer a resposta de todos os seus por quês, 

uma vez que, toda criança tem a curiosidade muito aguçada. Desse modo, ainda o ECA corrobora, em seu artigo 

76 ao afirmar que:                            

 

As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário                                                                                                                                                                                                      

recomendado para o púbico infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas.  

 

O rádio é um aparelho bastante usado, em que atinge uma gama de ouvintes, com uma diversidade 

cultural, sócio-econômica e histórica (PIOVISAN, 1986). A comunicação através do rádio não fica restrita, pois 

alcança uma dimensão de interlocutores que viabilizam a concretização do objetivo maior: o de comunicar e, ao 

mesmo tempo em que comunica, educa. Isso porque após o ouvinte ficar informado sobre algo, ficará ciente e 

poderá agir em relação à informação obtida. Assim, da mesma forma que ainda (PIOVISAN, 1986) afirma “que 

o rádio no Brasil já nasceu educativo”, ficando assim estabelecida a relação da Educomunicação, isto é, educar 

através da comunicação, estabelecendo uma via de mão-dupla (ORTRIWANO, 1998 apud BRECHT, 1934).  

De maneira interessante, o rádio, em seu potencial, através do som pode fazer com que o ouvinte forme 

imagens correlacionando-as ao som ouvido (MCLUHAN, 1964). Não só isso! É um meio de comunicação apto 

para estreitar o vínculo familiar e consolidar a tríade família, escola e sociedade, por meio do seu potencial 

educomunicativo. Além do mais, é de fácil acesso, estando presente em vários lugares e atingindo uma 

diversidade de interlocutores e com alta capacidade na promoção da cidadania (GENTILLI, 2005) podendo ter 

início já na infância. 

O rádio contabiliza 87 anos da existência no Brasil e as primeiras emissoras tinham como princípio 

puramente o caráter educativo. Ao contrário do que muitos pensam, a rádio infantil teve início no Brasil nos anos 

30 e se manteve no auge até os anos 60. Apesar de no passado o rádio, como meio de comunicação de massa, já 

ter sido considerado como meio de “educação para elite” (PIOVISAN, 1986, PINTO 1923 apud FERRARETO, 

2000) contradiz quando ressalta que:  

O rádio é o jornal de quem não sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; é o 

divertimento gratuito do pobre; é o animador das novas esperanças; o consolador do 

enfermo; o guia dos sãos; desde que realizem com espírito altruísta e elevado.  

 

Foi em 1958, que surgiu o Sistema de Rádio Educativa Nacional (SREN) com a finalidade de realizar 

campanhas para “elevação do nível social”, isto é, para sensibilizar o sujeito ouvinte de seus direitos, já que a 

educação é um direito universal. Porém com a evolução tecnológica, os programas de rádio infantis, foram 

deixando de existir, e a televisão foi os substituindo. Entretanto, apesar de toda evolução tecnológica dos meios 

de comunicação, o rádio ainda é um dos meios mais acessíveis, principalmente no meio rural. 

A escassa existência de programações radiofônicas, voltadas para as crianças, limita, em parte, suas 

possibilidades de informação, reflexão e crítica. Este fato torna-se mais evidente em locais onde as tecnologias 

oriundas do processo de globalização ainda possuem alcance e acesso limitados, realidade bastante evidente em 

alguns locais do Nordeste, principalmente nas zonas rurais dos municípios. Certos disso, ainda que em sua 

primitiva expressão, o rádio foi, e ainda é, um meio de comunicação de massa em que, através das ondas sonoras 

pode alcançar democraticamente os lares mais longínquos. Assim, se faz acontecer à comunicação para todos, 

incluindo as crianças, independente de suas localizações geográficas e status sócio-econômico-cultural.  

Diante disso, devemos considerar também que o rádio, além de ser um instrumento com múltiplas 

possibilidades norteadoras do desenvolvimento infantil e dos laços com a família, pode também ser um meio 

paradidático, agindo como mediador da formação dos futuros cidadãos protagonista inseridos nas suas realidades 

sociais. 

Atualmente, os programas infantis disponíveis veiculados em rádio encontram-se mais focados nas 

regiões Sul e Sudeste do país, com uma programação bastante variada e com foco em realidades locais destas 

regiões. No Nordeste, programas lúdicos educativos são raros. Diante disso, acreditamos que um programa 

infantil para veiculação em rádio possa ser um instrumento paradidático importante para que sejam estimuladas, 

nessas crianças, suas capacidades reflexiva, analítica e críticas pela instigação da imaginação, do poder 

interrogativo, do rico universo lúdico, contribuindo, principalmente para a inclusão da criança no processo 

social. Ademais, com a participação das próprias crianças, passa a exercer uma maior retórica, exercitando a 

desinibição, a oralidade e a cidadania. A oralidade é à base da difusão dos programas radiofônicos, pois fornece 

os conceitos e significados que permitem a construção e reconstrução de interpretação por parte do ouvinte. 

Neste sentido corrobora (GÁLIA 1999, apud SALLES 2008), ao afirmar que “a oralidade pode ser classificada 

como uma das características mais primária da raça humana”. Diante disto, tudo começa pela boca, as primeiras 
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relações com mundo externo acontecem na fase do desenvolvimento oral, ainda na infância, como (PIAGET, 

1967) nos embasa. Nesta direção (PORCHAT, 1986) contribui para a compreensão da linguagem radiofônica ao 

dizer que: 

Deve ser caracterizada como: receptiva em relação às ideias básicas, espontânea; 

forte, incisiva e convincente, fácil e objetiva; simples, fazendo uma intermediação 

entre o culto e o coloquial, rica em variações, dinâmica, vibrante para manter o 

ouvinte interessado; agradável aos ouvintes; invocativa da atenção do ouvinte 

inserido o contexto da interação; sintética; essencial e concisa, correta no uso da 

língua portuguesa; clara, nítida e inconfundível. (Porchat, 1986. P.35) 

   

Então se percebe o quanto a oralidade é importante para uma programação radiofônica infantil, uma vez 

que promove a inserção do ser humano no processo ativo interacionista, pois se passa a conviver em espaços 

diferentes, o que promove a interação com outras pessoas, bem como se desenvolve individualmente.  Todos 

esses benefícios são estendidos não só à linguagem falada, mas também à escrita, na medida em que há boa 

percepção, bom vocabulário e conhecimento de estruturas de texto são elementos importantes para ser bom leitor 

e bom escritor, ademais é desenvolvido na criança o reconhecimento da sua identidade social, uma vez que a 

mesma participa da democratização da comunicação, isto é, se informa e atuam como agentes multiplicadores 

das informações concebidas, uma vez que é um direito das mesmas atuarem como cidadãs. São por estes e outros 

fatores que pretendemos viabilizar um programa de rádio específico para este público visando assim o seu papel 

como ferramenta assessória para a educação.  

O que o rádio promove e pode promover é de suma importância para que se atente para a formação e a 

informação, considerando os gêneros radiofônicos, o informativo a seleção que é feita dos conteúdos divulgados, 

o entretenimento as músicas mais ouvidas e o publicitário o que mais estar na moda no momento. Insere o 

ouvinte no mundo midiático, favorecendo que haja uma interação significativa entre a tríade, emissor, receptor e 

a informação. 

O rádio é muito significativo para apropriação de novas linguagens e tecnologias de comunicação, 

justamente o que respalda as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino - DCNE (1998). Assim como a Lei 

de Diretrizes e Bases - LDB nº. 9.394/96, que enfatiza a importância da informação das formas contemporâneas 

de linguagem no ensino e por ser assim formalizou a proposta da educação à distância. 

Então a proposta pedagógica educacional precisa alicerçar-se de forma a contribuir que de fato aconteça 

o que as DCNE e a LDB respaldam em sua fundamentação. Assim é preciso que seja analisado o papel das 

mídias como metodologias de ensino ou como apenas um recurso pedagógico que favoreça o ensino 

aprendizagem. Sendo assim (PICHETTE, 1996, 101 apud ANDRELO 2009) sugere que: 

Ao inserir os meios de comunicação na escola, é possível fazer uma distinção entre 

duas correntes: a educação às mídias, que pressupõe a leitura crítica dos meios de 

comunicação, e a educação pelas mídias, baseada no uso de suporte midiático, seja 

na educação à distância ou presencial. O pressuposto deste trabalho é que as duas 

devem ser integradas. Afinal, não é mais possível ensinar com o rádio, a televisão, o 

jornal ou a internet sem ensinar ao mesmo tempo a competência midiática e a 

análise das mídias tão presentes na vida cotidiana da escola. 

 

Sendo assim. Precisa-se que as práticas pedagógicas se voltem para o uso dos recursos didáticos que 

estão à volta de todos, de forma a promover a interação, a ludicidade e, sobretudo a aprendizagem, pois é através 

de práticas alternativas que podem ter a qualidade esperada no processo da aquisição da escrita a partir do 

letramento. 

A priori, o rádio possibilita várias possibilidades de desenvolvimento, linguístico, intelectual, afetivo e 

simbólico, salientando a engrenagem que essas estâncias precisam se desenvolver em perfeita harmonia é 

possível elencar essas possibilidades  

 Conforme essas possibilidades são possíveis desenvolver as capacidades e habilidades linguísticas como 

a aquisição da escrita e da fala, linguagem oral em situação comunicativa, a capacidade de escuta e de 

reprodução de leituras curtas, a intelectual como a atenção, concentração sobre uma mesma tarefa e persistir 

durante o tempo necessário, organização do trabalho, respeitar regras. E ainda as aptidões de percepção, 

memorização e discriminação auditivas e as de percepção temporal. No que diz respeito sobre a afetividade é 

perceptível a relação interpessoal se concretizar na medida em que as pessoas ouvem verem, prezam e 

consideram umas às outras, isso por que o respeito mútuo passa a ser desenvolvido, e assim consequentemente a 

autoestima é ressignificada, assim como o ambiente as sala de aula será bem mais favorável para o ensino - 

aprendizagem ser ressiginificado a atividade desenvolvida em sala de aula ou fora dela. No mais o simbólico 
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desenvolve as capacidades e habilidades da expressão e comunicação, o sentido imaginário que é estabelecido de 

acordo com a mensagem recebida ou produzida. 

Para tanto, também nos respaldamos em (FELITVEN e CARISSON 2002) quando afirmaram que “a 

educação para a mídia e a participação das crianças são, portanto, apenas dois dos muitos procedimentos que 

precisam ser adotados simultaneamente se quiserem fazer valer os direitos da criança na prática”. Diante disso, 

precisa atentar para a inserção do público infantil na apropriação das informações, para que possam saber e 

construir a cada dia a consolidação dos seus direitos. Sabendo que o rádio tem essa premissa, é que se há o 

interesse em saber o porquê de não ter uma programação lúdica educativa específica para o público infantil no 

Nordeste do país?  

O presente trabalho objetiva avaliar um programa radiofônico infantil como ferramenta pedagógica para a 

educação não formal da educação infantil e, mais especificamente verificar se há a concretização entre os 

objetivos propostos de cada bloco de um programa radiofônico infantil na educação infantil; identificar qual o 

grau de atenção das crianças da educação infantil durante a audição de um programa radiofônico destinado a elas 

e, por fim conhecer as opiniões e as preferências das crianças da educação infantil durante a audição de um 

programa radiofônico destinado a elas. 

O programa infantil o Uaguinho teve bastante aceitação pelas crianças que participaram da escuta do 

programa, uma vez que este foi passado às crianças de escolas públicas e particulares dos municípios de 

Canhotinho e Garanhuns/PE, respectivamente.  

Por conseguinte, pretende-se com a divulgação deste trabalho inspirar os radialistas para fomentarem 

ações semelhantes a esta, pois é bem verdade que há escassez de programas de rádio voltados para as crianças 

inclusive com nos tempos modernos.  

 

O rádio infantil como respeito à diversidade, acessibilidade e cidadania 

 

O rádio é uma alternativa educativa que alcança uma diversidade populacional e que subsidia a educação 

das classes sociais sejam elas: baixa, média ou alta. Assim possibilita o fácil acesso a informação, quer de 

direitos ou deveres, que constituem a função social de todos os seres humanos. Como ressalta Veet Vivarta 2003, 

“é preciso garantir a todas as crianças o acesso às condições e aos estímulos necessários para que atinjam uma 

formação plena nesse período da vida tão cheio de mudanças”. Assim o rádio, é o meio de comunicação mais 

popular, muitas vezes o único, a levar a informação e o entretenimento para populações que não têm acesso a 

outros meios de comunicação, como a televisão, o jornal e a internet. Por isso, é imprescindível que seja 

respeitada a diversidade das classes, haja vista que, mesmo com a evolução tecnológica acirrada, existem 

pessoas que ainda estão em zonas desprovidas dos bens tecnológicos, que viabilizam a comunicação. A 

comunicação é uma via de mão dupla, no qual, o individuo tem acesso às informações e delas pode participar ao 

expressar suas idéias sobre questões do cotidiano. Dessa forma, esse cidadão passa a ser parte ativa da sociedade, 

sendo a infância o período mais propício para iniciar este processo: a formação cidadã. 

O rádio possui característica específica de comunicar para um público heterogêneo, composto por 

diversos escalões socioculturais e com diferentes níveis de compreensões. Assim, é preciso que as mensagens 

radiofônicas possam chegar a todos, captando o interesse e a compreensão de cada um, especialmente quando se 

trata do publico alvo: infanto-juvenil (MARCHALL, 1967). Assim, ao ser considerada a diversidade dos 

contextos socioculturais, em que o público infantil vive os programas infantis, se tornam significativos para o 

processo de compreensão do sentido, que elas dão ao ser viabilizado a conexão entre o ouvido e a imagem 

formada a partir do estímulo recebido, ou seja, a linguagem radiofônica precisa contemplar essa diversidade de 

ouvintes. Não obstante, a formação da cidadania do público infantil será proporcionada ao considerar a 

disseminação dos conhecimentos, bem como tratar dos seus direitos e deveres que fazem parte do processo de 

desenvolvimento cidadão que está enraizado independentemente das às classes sociais. Ressalta-se então que o 

rádio é um veículo para a cidadania, quando este trata dos valores sociais e morais da sociedade, que começa 

com a família, a escola e estende-se para a sociedade, pois a tríade se correlaciona em seu oficio de promover a 

formação do cidadão, assim como a sua atuação. 

Gentilli (2005) considera o homem como “cidadão do mundo”, isto é, todo homem é cidadão que tem 

direito a participação. E este direito é possível ser considerado precisamente na infância, haja vista que, uma boa 

formação infantil será responsável pela formação do cidadão responsável em sociedade.  

Para Vera Raddatz (2006) “os direitos a as concepções de igualdade estão postos para todos”. Isto é 

verdade, porém, alguns cidadãos principalmente as crianças sequer conhecem esses direitos, e desse modo não 

podem usufruí-los. Assim, passa a ser claro, que antes de tudo, é necessário informação de caráter público, para 

que os cidadãos conheçam seus direitos e que lutem por eles, pois todos os direitos já estão postos e garantidos 

na Lei, porém muitos não são vivenciados por muitos cidadãos, por isso, que é imprescindível a informação para 

viabilizar a disseminação dos direitos que todo ser humano poderá usufruir ou que usufruem. 
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 Para tanto, Gentilli (2005) considera que o “o ser humano é cada vez mais reconhecido como potencial 

cidadão, como um ser com possibilidades de emancipar-se plenamente (...)”. Assim, é viável o direito a 

informação e com esta promover a comunicação, essa que ultrapassa os territórios longínquos do espaço urbano, 

descentralizando o conhecimento, e permitindo que todos tenham acesso a informação.  

 Ainda, com o pensamento de Gentilli (2005) o direito a informação “é um direito que fomenta o 

exercício da cidadania e permite ao cidadão o acesso e a crítica aos instrumentos necessários ao exercício pleno 

do conjunto dos direitos da cidadania.” Logicamente, é possível que os cidadãos saibam de seus direitos e 

deveres, quando estes estiverem inclusos no processo de fomentação da comunicação. Essa que é necessária para 

todos, pois sendo assim, teremos crianças emancipatórias do protagonismo social, cidadão e coletivo, já que a 

informação não tem um grupo especifico, mas atinge a todos, como já dito, com mais ou menos gral de 

entendimento.  

Ao considerar a eficiência do meio de comunicação do rádio, percebemos que este é viável para atingir a 

diversidade, promover a acessibilidade de informações a todos sendo, por fim, um veículo para a cidadania. Vale 

ressaltar que para tal finalidade é essencial uma programação que vise à engrenagem que há entre a diversidade e 

acessibilidade corroborando para a cidadania. Portanto, o rádio dentro da proposta da comunicação cidadã 

contribui com a democracia da comunicação e para a formação de uma política igualitária. E assim permeará a 

transformação e efetivação da prática cidadã de cada ser humano, seja em qual fase for criança ou adulo.  

 O rádio é potencialmente mais acessível, uma vez que atinge uma diversidade de ouvintes em diferentes 

espaços. Assim, passa a ter caráter de domínio publico com justiça social, dignidade, igualdade e cidadania, 

permitindo o acesso ao conhecimento e ao pensar coletivo, isso por que está em conjuntura do processo 

educativo e comunicativo. 

 

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica através do método hipotético – 

dedutivo, em que foram levantadas informações e dados a respeito do problema proposto, a importância dos 

programas infantis radiofônicos como ferramenta de apoio à educação infantil.  

A Produção do programa infantil e participação dos colaboradores 

Foi produzido um programa infantil intitulado Uaguinho com 25 minutos de duração distribuídos em 

cinco blocos como seguem de acordo com seus respectivos objetivos. Deve ser salientado que as gravações das 

locuções foram feitas em gravador de baixa captação de voz e local não destinado como estúdio. A edição do 

programa foi feita pelo Sound Forge 8.0. Nesta produção estiveram envolvidas, direta e indiretamente, várias 

pessoas da UAG/UFRPE. 

 

Roteiro do programa Uaguinho 

O programa Uaguinho seguiu um roteiro de estrutura didática de educação não formal que foi 

dividido em diferentes momentos (Quadro 1) pertencentes a diferentes blocos (Quadro 2). 

Quadro 1. Composição estrutural dos momentos do Programa Uaguinho ao longo dos 23 minutos e 36 

segundos. 

Momento Tema Duração 

1º Abertura Apresentação do Programa Uaguinho 0-23” 

2º Musical A tartaruga com Tatiana Rocha 23”- 3’23” 

3º Direito da Criança – Opinião de 

Criança 

Criança cidadã  3’23”- 3’53” 

4º Direito da Criança – Opinião de 

Criança 

Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA  

3’53”- 4’04” 

5º Musical Chuva, chuvisco e chuvarada com a 

Turma do Cocoricó 

4’04”- 6’48” 

6º Refletindo e Aprendendo) 

 

História Infantil – A menina e o pássaro 

encantado  

6’48”-13’14” 
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7º Direito da Criança – Opinião de 

Criança 

Aleitamento materno 

 

13’14”-13’48” 

8º Musical Fico assim sem você com Adriana 

Calcanhoto  

13’48”- 16’50” 

9º Refletindo e Aprendendo Lição de Vida  16’50”- 18’49” 

10º Musical Meu querido paiol com a turma do 

Cocoricó 

18’49”– 21’25” 

11º Ambiente é o meio  Chuvas e lixo 21’25”- 22’54” 

12º Encerramento Créditos do programa 22’54”- 23’36” 

 

Quadro 2. Composição estrutural dos blocos do Programa Uaguinho. 

Bloco Nome Momentos 

1 Abertura e Encerramento 1º e 12º 

2 Direito da Criança 3º, 4º e 7º 

3 Refletindo e Aprendendo 6º e 9º 

4 Ambiente é o Meio 11º 

5 Musical 2º, 5º, 8º e 10º 

 
A pesquisa foi realizada com um público alvo composto por 86 crianças entre 5 e 7 anos de três turmas 

de duas escolas públicas situadas em área rural (A) e urbana (B e C) do Município de Canhotinho em 

Pernambuco. Além disso, a mesma avaliação foi aplicada em duas turmas (D e E) de uma escola particular do 

município de Garanhuns, também no mesmo Estado. A escolha das idades das crianças para audição do 

programa Uaguinho foi apoiada dentro das faixas de desenvolvimento segundo Piaget (1967) para as idades 

entre 6 e 7 anos (desenvolvimento das operações concretas), pois conforme esse estágio as crianças têm noções 

lógicas do desenvolvimento cognitivo e se apropriam de elementos concretos para efetivarem a aprendizagem.    

A metodologia justapôs conforme o esquema que segue (Quadro 3). Resumidamente, alunos 

pertencentes ao 2º e 3º anos do ensino fundamental de uma escola pública de Canhotinho - PE, pertencente à 

zona rural, duas turmas de alfabetização da escola pública da zona urbana do mesmo município e duas turmas do 

1º e 2º ano da escola particular do município de Garanhuns – PE.   Estas turmas foram submetidas à audição de 

um único programa, em uma única vez, em aparelho comum de reprodução de compact disk (CD).  

Quadro 3. Turmas, quantidades de alunos participantes, seus anos escolares, suas idades, as áreas e municípios a 

que pertencem  

Turma Ano Escolar Idade (anos) Área Capital Município n*1 

A 1º e 2º *2 7 a 11 Rural Público Canhotinho 11 

B 1º 5 a 6 Urbana Público Canhotinho 19 

C 1º 5 a 6 Urbana Público Canhotinho 15 

D 2º 6 a 7 Urbana Privado Garanhuns 25 

E 1º 5 a 6 Urbana Privado Garanhuns 16 

                                                                        Total de alunos avaliados                       86 

 

 

Procedimentos avaliativos 

De maneira geral, o programa foi avaliado didaticamente adotando-se uma sequência em 12 momentos 

pontuais como explanado no item 4.2.1. A pesquisa quali-quantitativa foi realizada em dois momentos: (1) por 

observação das crianças durante a audição dos programas e (2) por aplicação de questionário semiestruturado 

após a audição do programa. Naquela, em um primeiro momento e de forma geral, por avaliação subjetiva, 

através da atribuição de escores de atenção, na qual se observou a relação da criança com o rádio e com os temas 

abordados no áudio, avaliando-se a interatividade e a ludicidade entre os pares e sozinhos. Os escores adotados 

foram: 1= muito atento; 2= atenção média; 3= pouca atenção; 4= totalmente disperso. Todos os comportamentos 

foram anotados em fichas individuais por turma. A aplicação do questionário semiestruturado teve como foco a 

avaliação da aprendizagem e da relação de interesse dos alunos ouvintes pelos diferentes momentos do 

programa. 

*1 – n = números de alunos que ouviram o programa; *2 – Turma multisseriada 
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Os dados subjetivos obtidos da observação foram expressos em médias e os dos questionamentos, em 

frequência (%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A utilização de ferramentas adicionais no aprendizado infantil tem sido levada em consideração 

nos últimos tempos. Para Filho e Patrocínio (2006), o rádio, por exemplo, inserido no processo de 

ensino-aprendizagem pode contribuir por sobremaneira e é uma porta de entrada ao conhecimento de 

novos estilos, formatos, linguagem, fazendo com que a dinâmica escolar se torne mais dinâmica e 

atraente. Durante a audição do programa pelas crianças foi possível avaliar os grupos de cada turma e 

obter um escore médio de atenção nos diferentes momentos do Programa Uaguinho (Tabela 1). 

Tabela 1. Escore médio de atenção das turmas de crianças nos diferentes momentos do Programa 

Uaguinho  
 

Momento*1 

Escore médio de atenção*2  

Média  A*3 B*3 C*3 D*3 E*3 

1º 1 1 2 1 2 1,4 

2º 1 1 3 1 1 1,4 

3º 1 1 4 1 1 1,6 

4º 1 1 2 1 1 1,2 

5º 1 1 4 1 1 1,6 

6º 1 1 3 1 2 1,6 

7º 1 1 2 1 1 1,2 

8º 1 2 3 1 2 1,8 

9º 2 1 3 1 2 1,8 

10º 1 2 3 1 2 1,8 

11º 2 2 4 2 2 2,4 

12º 2 2 4 2 2 2,4 

 

Média 

1,25 1,33 3,08 1,16 1,58  

1,68      

 

*1 - 1º - Abertura do Programa Uaguinho (0-23”); 2º - Momento Musical - A tartaruga com Tatiana Rocha (23”- 

3’23”); 3º - Direito da Criança - Opinião de criança - Criança cidadã (3’23”- 3’53”); 4º - Direito da Criança - 

Opinião de ECA (3’53”- 4’04”); 5º - Momento Musical - Chuva, chuvisco e chuvarada (4’04”- 6’48”); 6º - 

Refletindo e Aprendendo - História Infantil – A menina e o pássaro encantado (06’48”- 13’14”); 7º - Direito da 

Criança - Opinião de criança - Leite materno (13’14” – 13’48”); 8º - Momento Musical - Fico assim sem você com 

Adriana Calcanhoto (13’48”- 16’50”); 9º - Refletindo e Aprendendo – Lição de Vida (16’50”- 18’49”); 10º - 

Momento Musical - Meu querido paiol da turma do Cocoricó (18’49” – 21’52”); 11º - Ambiente é o meio - chuvas 

e lixo (21’25”- 22’54”); 12º - Créditos do programa – locução (22’54”- 23’36”). 

 *2 – Escore 1= muito atento; Escore 2= atenção média; Escore 3= pouca atenção; Escore 4= totalmente disperso. 

 *3 – A: n=11, 1º e 2º anos, idades de 7 a 11 anos, área rural, Canhotinho; B: n=19, 1º ano, idades de 5 a 6 anos, 

área urbana, Canhotinho; C: n=15, 1º ano, idades de 5 a 6 anos, área urbana, Canhotinho; D: n=25, 2º ano, idades 

de 6 a 7 anos, área urbana, Garanhuns; E: n=16, 1º ano, idades de 4 a 5 anos, área urbana, Garanhuns. 
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Tabela 2. Frequência média de aprovação, expressa em percentagem, das turmas de crianças em 

relação aos diferentes momentos do Programa Uaguinho  

 

Momento*1 

Frequência (%)  

Média (%) A*2 

(n=11) 

B*2 

(n=19) 

C*2 

(n=15) 

D*2 

(n=25) 

E*2 

(n=16) 

1º 60 70 45 100 85 72 

2º 100 100 100 95 100 99 

3º 75 80 50 100 90 79 

4º 80 75 40 95 95 77 

5º 95 85 60 100 80 84 

6º 80 90 55 100 95 84 

7º 75 85 60 100 85 81 

8º 65 70 45 100 80 72 

9º 70 65 30 95 85 69 

10º 75 70 35 100 90 74 

11º 60 65 30 95 85 67 

12º 55 60 15 95 80 61 

Média (%) 
74,2 76,2 47,1 98 87,5 

76,6 
     

 
*1 - 1º - Abertura do Programa Uaguinho (0-23”); 2º - Momento Musical - A tartaruga com Tatiana Rocha (23”- 

3’23”); 3º - Direito da Criança - Opinião de criança - Criança cidadã (3’23”- 3’53”); 4º - Direito da Criança - 

Opinião de ECA (3’53”- 4’04”); 5º - Momento Musical - Chuva, chuvisco e chuvarada (4’04”- 6’48”); 6º - 

Refletindo e Aprendendo - História Infantil – A menina e o pássaro encantado (06’48”- 13’14”); 7º - Direito da 

Criança - Opinião de criança - Leite materno (13’14” – 13’48”); 8º - Momento Musical - Fico assim sem você com 

Adriana Calcanhoto (13’48”- 16’50”); 9º - Refletindo e Aprendendo – Lição de Vida (16’50”- 18’49”); 10º - 

Momento Musical - Meu querido paiol da turma do Cocoricó (18’49” – 21’52”); 11º - Ambiente é o meio - chuvas 

e lixo (21’25”- 22’54”); 12º - Créditos do programa – locução (22’54”- 23’36”). 

 *2 – Escore 1= muito atento; Escore 2= atenção média; Escore 3= pouca atenção; Escore 4= totalmente disperso. 

 Figura 1. O gráfico exibe os dados da tabela 1 para melhor visualização do desenlace do grau de atenção das 

crianças ao longo do programa Uaguinho nas diferentes turmas das escolas estudadas. Quanto maior a média 

de escore, menor o grau de atenção em dado momento do programa. 
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Tabela 3. Frequência média de aprovação, expressa em percentagem, das turmas de crianças em relação aos 

diferentes blocos do Programa Uaguinho  

 

Bloco*1 

Frequência (%) 

A*2 

(n=11) 

B*2 

(n=19) 

C*2 

(n=15) 

D*2 

(n=25) 

E*2 

(n=16) 

 

Média (%) 

1 63,5 63,1 66,1 100,0 62,5 71,1 

2 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 86,7 

3 81,8 94,8 26,7 100,0 93,8 79,4 

4 54,5 89,4 13,3 100,0 87,5 68,9 

5 90,9 73,6 40,0 100,0 100,0 81,0 

Média (%) 
78,1 84,2 35,9 100,0 88,8 

77,4 
     

 

 

 

 

 

 

*1 – Bloco 1 - Abertura e Encerramento do programa infantil; Bloco 2 - Direito da Criança;  Bloco 3 - 

Refletindo e Aprendendo; Bloco 4 - Ambiente é o meio; Bloco 5 – Momento Musical. 
*2 – A: 1º e 2º anos, idades de 7 a 11 anos, área rural, Canhotinho; B: 1º ano, idades de 5 a 6 anos, área 

urbana, Canhotinho; C: 1º ano, idades de 5 a 6 anos, área urbana, Canhotinho; D: 2º ano, idades de 6 a 7 

anos, área urbana, Garanhuns; E: 1º ano, idades de 4 a 5 anos, área urbana, Garanhuns. 

 

Figura 2. O gráfico exibe os dados da tabela 2 para melhor visualização da freqüência média de 

aprovação dos diferentes momentos que constituem o programa Uaguinho nas diferentes turmas das 

escolas estudadas.  

 

Momento do Programa 

Figura 3. O gráfico exibe os dados da tabela 3 para melhor visualização da freqüência 

média de aprovação dos cinco blocos que constituem o programa Uaguinho nas diferentes 

turmas das escolas estudadas.  
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Na tabela 1 o que pode ser observado é que o escore médio total de atenção das crianças das cinco escolas 

nos 12 diferentes momentos do programa foi de 1,68. Isso nos remete a um escore de atenção das crianças ao 

programa inteiro entre muito atento e de atenção média. Os momentos 4º e 7º, relacionados ao bloco 2, Direitos 

da Criança, foram os que mais prenderam a atenção das crianças (escore de 1,2 - alta atenção) e com aprovação 

média das crianças de 77 e 81%, respectivamente (Tabela 2 e Figura 2). No 4º momento, tanto a vinheta de 

abertura do momento quanto a locução dos direitos da criança foram feitos por vozes infantis, o que pode ter 

chamado a atenção das crianças ouvintes. No 7º momento em que se mencionam os benefícios do aleitamento 

materno, embora a locução tenha sido feita por voz adulta masculina, o assunto chama a atenção, provavelmente, 

pela proximidade da realidade das crianças nesta faixa etária em que, possivelmente, algumas delas viram suas 

mães amamentarem recentemente ou, tão logo amamentarão, e isso pôde ser quantificado em uma aprovação 

deste momento por 81% das crianças questionadas (Tabela 2 e Figura 2). Por outro lado, apesar de ainda bem 

pontuado (1,6 – atenção média), em relação ao escore dos anteriores, a locução sobre a criança cidadã, o 3º 

momento, é de um texto até que de certa forma muito rebuscado, com palavras difíceis para a compreensão da 

criança ouvinte, o que pode ter levado ao direcionamento de um grau de atenção de alto a médio, porém com 

aprovação média de 79% das crianças questionadas (Tabela 2 e Figura 2).  

Na realidade, o texto deste momento 3, em especial, é mais direcionado ao ouvinte adulto para que 

respeite os direitos das crianças e que, em sendo assim, essas crianças serão futuros adultos críticos, conscientes 

e felizes. De forma geral, ao que remonta esses três momentos relacionados ao direito das crianças, os mesmos 

refletiram no destaque deste bloco entre os que com compuseram o programa Uaguinho, com um total de 86,7% 

de aprovação entre turmas de crianças (Tabela 3 e Figura 3). Diante destes dados, é possível inferir que a 

reflexão sobre a cidadania, pelas crianças estudadas, foi ponto bastante forte do programa. Sendo assim, o 

programa infantil de rádio, envolvendo os direitos da criança cujo objetivo, ao longo do tempo, é o de estimular 

a reflexão-ação pelo valor da pessoa humana e da sua dignidade que constituirão os alicerces de uma cidadania 

democrática. Esse propósito se ampara nos princípios da Pedagogia da Autonomia quando Freire (1996, p.121) 

menciona que “[...] ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na 

experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas.” Sendo assim, a escola é um local 

privilegiado para abordar todos os contextos da cidadania na busca da autonomia, e que, segundo Lucas (2007) 

espera-se que destas instituições conjuntamente com a família ajudem a criança a desenvolver hábitos de 

solidariedade, de partilha, de justiça, de verdade, de respeito por si e pelos outros, de respeito pela diferença e 

pelo bem comum. Ainda nesse escopo, esses mesmos autores relatam não ser essa uma tarefa difícil, bastando 

apenas um pouco de ousadia, alguma criatividade alicerçada responsavelmente no aprofundamento dos estudos, 

fé em nosso próprio potencial, vocação assumida para educar e disposição militante pelas causas da cidadania. 

Amparados nessa projeção positivista destes autores é que realçamos que ferramentas simples podem ajudar 

nesse processo, sendo uma delas a utilização de um programa de rádio infantil de caráter educativo como o 

Uaguinho.  

Segundo Katsch e Merle-Fishman apud Bréscia (2003, p.60) “[...] a música pode melhorar o 

desempenho e a concentração, além de ter um impacto positivo na aprendizagem [...]”. De maneira nada 

surpreendente, o segundo maior ápice do programa se deu ao 5º bloco com 81% de aprovação média (Tabela 3 e 

Figura 3) das crianças nas diferentes turmas pesquisadas que envolvem os momentos musicais 2º, 5º, 8º e 10º 

(Quadro 2). Assim, entre os diferentes momentos deste bloco, o momento de número dois foi o que teve maior 

atenção média das crianças (1,4 – Tabela 1 e Figura 1), seguido pelo 5º (1,6). Os outros dois momentos musicais 

(8º e 10º) tiveram ambos, 1,8 de escore médio de atenção das crianças. O elevado escore médio de atenção das 

crianças em relação ao 2º momento do bloco musical se deu quando da audição da música A Tartaruga. Essa 

composição contagiou as crianças pela letra e pela melodia (xote) que as aproximam da sua realidade regional, 

uma vez que dançaram, gesticularam, cantaram, movimentaram, interagiram com seus pares promovendo então a 

relação interpessoal e a socialização entre as mesmas. Para enfatizar ainda mais a importância da música para o 

desenvolvimento integral das crianças é possível considerar o que Oliveira et al. (1992, p.93) afirmam que “a 

hora da música, envolvendo cantigas ritmadas, acompanhadas de gestos, também deve ser realizada diariamente, 

dando seu potencial de integração afetiva da criança e adultos”. Sendo assim, reforça ainda mais a eficiência da 

música para a aprendizagem.  

Apesar da avaliação desta pesquisa ter sido feita de forma subjetiva, através da observação do 

comportamento das crianças, atribuindo-lhes, assim, escores de atenção, parece não refletir evidentemente a 

opinião das próprias crianças. Isso fica claro quando se observa a tabela 2, em que o momento da música A 

tartaruga (momento 2º), apesar da leve desatenção de comportamento (1,4) verificada pelos avaliadores da 

pesquisa, foi considerado, pelas crianças, o melhor momento de todo o programa com 99% de aprovação (Tabela 

2 e Figura 2). Se avaliarmos isoladamente a turma C desta pesquisa, a disparidade entre atenção (escore 3 – 

pouca atenção – Tabela 1) e a percentagem de aprovação (100% - Tabela 2) deste grupo, em especial, torna-se 

mais evidente. Diante disso, podemos inferir que nem sempre a atenção reflete diretamente assimilação do 
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conhecimento/aprendizagem. A esse mecanismo biológico de atenção, Nahas (2001) a nomeia de atenção 

dividida em que um indivíduo possui a capacidade de desempenhar várias tarefas simultaneamente. E esse não 

foi o único momento em que essa atenção dividida se expressou, ao menos aparentemente. Para esclarecer 

melhor, Brandão (1995, p. 23) define atenção como: 

A capacidade do indivíduo em responder predominantemente os estímulos que lhe 

são significativos em detrimentos de outros. Nesse processo, o sistema nervoso é 

capaz de manter um contato seletivo com as informações que chegam através dos 

órgãos sensoriais dirigindo a atenção para aqueles que são comportamentalmente 

relevantes e garantindo uma interação eficaz com o meio. 

 

Diante do exposto, vários fatores podem influenciar a atenção, como o contexto no qual o indivíduo 

está inserido, as características dos estímulos, expectativa, motivação, relevância da tarefa desempenhada, estado 

emocional e experiências anteriores (Cortese et al., 1999).  

Assim, torna-se claro que segundo Snyders (1992, p. 14), a música pode contribuir para tornar o 

ambiente de aprendizagem mais alegre e favorável, afinal “propiciar uma alegria que seja vivida no presente é a 

dimensão essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam estimulados, compensados e 

recompensados por uma alegria que possa ser vivida no momento presente”. Torna-se importante ressaltar que as 

turmas D e E, ambas de Garanhuns e de capitais privado, conheciam e cantavam todas as músicas da turma do 

Cocoricó, ao contrário das outras três turmas de Canhotinho de capitais público. Diante disso, torna-se possível 

verificar que a mídia eletrônica educativa televisiva não consegue ser inclusiva na zona rural, uma vez que a 

grande maioria das casas das crianças pesquisadas nesta área possui aparelho de televisão e antena parabólica 

com acesso aos canais da TV Cultura (Fundação Padre Anchieta, Governo de São Paulo), TV Brasil e Paraná 

Educativa, todas com programação abrangendo a Turma do Cocoricó. Portanto, não se pode negar que há 

acessibilidade aos meios de comunicação educativos, porém ao que parece há, já na infância, um poder de 

massificação midiática (rádio e televisão) com programações dominadoras não educativas. Desta forma, 

acreditamos que o problema cultural começa em casa, na qual a criança é um agente passivo da educação 

cultural dos pais. Em sendo assim, pelos dados que obtivemos, parece haver uma relação inversamente 

proporcional entre cultura e nível sócio econômico das localidades, contribuindo assim para a estase do processo 

educativo e cultural. Porém, mesmo assim, para Moura (2002), a música como atividade artística é possível para 

a obtenção, como produto intermediário, o processo criativo das crianças e, como produto final, o processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo e sensório-motor, gerando tanto a criatividade quanto a liberdade 

e, em sendo assim, é um excelente recurso educativo. Para Fenan (2007) através da música na sala de aula 

consegue-se a motivação dos alunos e consolida a aprendizagem. Nessa mesma linha, Martins Ferreira (2002, p. 

10) destaca a música como um veículo de comunicação que une pessoas do mundo todo, em busca de globalizar 

conhecimentos e sensações diferenciadas e argumenta que:  

[...] o professor moderno deve utilizar novas linguagens na sala de aula, com o 

intuito de promover um melhor aproveitamento dos seus alunos, e proporcionar uma 

sensação agradável no processo de aquisição de novos conhecimentos. 

 

Assim, Barros (2008, p. 15) bem coloca a importância da música no aprendizado e no resgate cultural 

utilizando o rádio como ferramenta de difusão de uma proposta pedagógica:  

A radiodifusão, por sua vez, pode utilizar vários recursos para conquistar os 

receptores/ouvintes. Um exemplo é a música que relata o cotidiano sócio-cultural de 

alguns agrupamentos com os vários sons emitidos no processo que demonstra parte 

dos indicadores culturais dos produtores e receptores da mensagem falada. 

Mensagens radiofônicas também são carregadas de simbolismos, isso em um 

processo que possibilita a visibilidade das especificidades que se entrelaçam 

cotidianamente no interior das escolas, mas que são pouco exploradas em uma 

perspectiva da emancipação dos textos tradicionais. Assim as propostas pedagógicas 

que não levam em consideração o cotidiano de seus aprendizes caminham na direção 

inversa à emancipação. 

 

Por outro lado, apesar da globalização, parece haver uma “pedra” no caminho do educador rural para 

adoção de sistemas alternativos de ensino-aprendizagem em suas escolas. Definimos “pedra” como um entrave a 

vida profissional do educador refletindo no estímulo na lida da pedagogia e da autoestima do profissional. A 

falta deste estímulo pode elencar vários fatores predisponentes (não pesquisados) que, dentre outros, abrangem o 

baixo nível de escolaridade destes educadores, acesso escasso à informação, aversão ao trabalho com a zona 

rural, falta de recursos didáticos, salas multisseriadas, perseguições políticas, problemas administrativos e 
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violência velada. Por conseguinte, depara-se com uma prática pedagógica do professor promovendo um 

ambiente de aprendizagem hostil atrelado também à própria falta de cultura deste profissional (não pesquisado).  

De maneira expressiva, a partir do 5º momento os escores médios de avaliação da atenção crescem 

(Tabela 1 e Figura 1) representando um maior grau de desatenção das crianças das turmas, apenas recuperando a 

boa atenção (1,2) no 7º momento (Direito da Criança: opinião de criança – Aleitamento materno), voltando a 

crescer, ou seja, aumentando a dispersão da atenção no momento seguinte. Logo, isso fica mais claramente 

expresso a partir do 8º momento com um acentuado decréscimo da atenção média das crianças (1,8 a 2,4) indo 

de atento, passando por uma atenção mediana até quase pouco atento o que é facilmente verificado no gráfico 1 

através da ascendência da linha que reflete um maior grau de desatenção média. Esse decréscimo de atenção 

média entre os alunos aconteceu a partir dos quatorze minutos de programa. Além disso, pode também ser 

verificado na tabela 2 que houve um decréscimo na aprovação das crianças para estes mesmos momentos 

variando entre 61 a 74%. A este fato devemos chamar a atenção de que a maioria dos programas infantis, 

atualmente produzida, não excede aos 15 minutos de duração. Este fato então leva-nos a refletir que já nos 

primórdios, a filha de Edgard Roquete Pinto, Maria Beatriz, com o seu programa Quarto de hora infantil, já era 

formatada com a duração essencial para manutenção da atenção das crianças. Assim, é notório que, em função 

do alongar do tempo do programa, principalmente quando se trata do momento 8º com a música Fico Assim sem 

Você interpretada pela cantora Adriana Calcanhoto, que o escore médio cai para 1,8 (próximo a atenção média – 

Tabela 1 e Figura 1) precedido pelo escore médio de 1,2 (alta atenção) da locução do Direito da Criança sobre o 

Aleitamento materno, parecendo refletir assim na falta de interesse em relação à música e à letra da canção. Esta 

possui características prioritariamente juvenis a adulta no tocante a sua composição o que pode não ter 

despertado o interesse e a compreensão das crianças de que estaria atrelada ao bloco Refletindo e Aprendendo 

com a história infantil A menina e o pássaro encantado.  Além disso, se for levado em conta que a turma “D” foi 

a que melhor avaliou essa música pela aprovação de todas as crianças questionadas deste estudo (Tabela 2 e 

Figura 2), sendo então que, esta turma foi à responsável pela elevação desta média. Este fato, claramente, foi 

atribuído às lembranças das crianças desta turma, em especial, de já terem trabalhado tal canção em sala de aula 

pelo educador responsável o que, possivelmente, tenha contribuído para a obtenção da média obtida. Além do 

mais, ficou evidente a participação coletiva desta turma no cantar desta canção. A título de curiosidade, se essa 

turma fosse excluída da avaliação dessa música, a percentagem de aprovação cairia para 65% e o escore de 

atenção média seria o 2 (atenção média). Diante disso, provavelmente, essa seria a canção que menos atrairia as 

crianças do estudo, mesmo quando numericamente fosse comparado com a música Meu querido paiol da turma 

do Cocoricó. O fato da baixa aprovação, quando numericamente comparada com as outras canções, pode ser 

atribuído também à própria letra. Por outro lado, a música Meu querido paiol da turma do Cocoricó apresentou 

percentagem de aprovação numérica levemente superior à de Fico assim sem você, porém com o mesmo grau de 

atenção média. Porém, devemos salientar que Meu querido paiol também já se encontrava no final o que pode 

ter levado a uma defasagem de atenção pelo alongar do programa.  

Além do alongar do programa, principalmente quando se trata do momento 8º com a música Fico Assim 

sem Você interpretada pela cantora Adriana Calcanhoto em que esse escore médio cai para 1,8 (próximo a 

atenção média) anteriormente precedido pelo escore médio de 1,2 (alta atenção) da locução do Direito da 

Criança sobre o Aleitamento materno, parecendo refletir também na falta de interesse em relação à música e à 

letra da canção. Esta possui características prioritariamente juvenis a adulta no tocante a sua composição o que 

pode não ter despertado o interesse e a compreensão das crianças de que estaria atrelada ao bloco Refletindo e 

Aprendendo com a história infantil A menina e o pássaro encantado.  Além disso, se for levado em conta que a 

turma “D” foi a que melhor avaliou essa música pela aprovação de todas as crianças questionadas deste estudo 

(Tabela 2 e Figura 2), sendo então que, esta turma foi a responsável pela elevação desta média. Este fato, 

claramente, foi atribuído às lembranças das crianças desta turma, em especial, de já terem trabalhado tal canção 

em sala de aula pelo educador responsável o que, possivelmente, tenha contribuído para a obtenção da média 

obtida. A título de curiosidade, se essa turma fosse excluída da avaliação dessa música, a percentagem de 

aprovação cairia para 65% e o escore de atenção média seria o 2 (atenção média). Diante disso, provavelmente, 

essa seria a canção que menos atrairia as crianças do estudo, mesmo quando numericamente fosse comparada 

com a música Meu querido paiol da turma do Cocoricó. O fato da baixa aprovação, quando numericamente 

comparada com as outras canções, pode ser atribuída também à própria letra.  Por outro lado, a música Meu 

querido paiol da turma do Cocoricó apresentou percentagem de aprovação numérica levemente superior à de 

Fico assim sem você, porém com o mesmo grau de atenção média.  

O 3º bloco, Refletindo e Aprendendo, constituído pela história infantil (6º momento) e pela locução que 

fornece apoio à história infantil, Lição de Vida (9º momento) apresentou-se na terceira colocação de aprovação 

geral média (79,4% - Tabela 3 e Figura 3) das crianças avaliadas nas diferentes turmas pesquisadas. Quando 

numericamente avaliadas, a história infantil, apesar do leve desprendimento de atenção média das crianças (1,6 – 

Tabela 01 e Figura 1) quando comparada à Lição de Vida, esta última apresentou média de aprovação bastante 
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inferior (69% - Tabela 2 e Figura 2) quando comparada com a história infantil (84% - Tabela 2 e Figura 2). Mais 

uma vez, pode-se inferir que além da locução da Lição de Vida estar presente a partir do momento de 

desprendimento total das crianças pelo alongar do tempo do programa, o momento não oferece atrativo de trilha 

que poderia manter a atenção. Ao ouvir tal momento, a falta da trilha na locução feminina, a nosso ver, parece de 

certa forma, refletir em um tom moralista, podendo não conseguir alcançar, em parte, o objetivo de processo de 

aprendizagem através de mensagem pela educação não formal das crianças da contemporaneidade. O que talvez 

nos remetam que não se educa pela moral e sim pela emoção e pelo sentimento que poderiam estar permeados 

por uma trilha sonora. A exemplo disso, Munch e Mockdeci (2007) menciona que no programa infantil Roda que 

Rola, em que a história é feita sob locução de várias vozes e de sons de fundo, envolvendo trilhas e outros sons, 

contribui por sobremaneira para uma maior atenção das crianças ouvintes, estimulando a aprendizagem. Essa 

estimulação está diretamente ligada ao comportamento infantil, ou seja, “a função de estímulo é precisamente a 

espécie de conceito que põe ordem e sentido na enorme variedade de eventos-estímulos que compõem o mundo 

da criança” (Bijoux e Baer, 1980), e é através desse processo que a criança apreende o mundo e se desenvolve. 

A história infantil, por sua vez, chama a relativa atenção das crianças (1,6 – Tabela 1 e Figura 1) pelo 

fato de ser uma história infantil que, por si só, constitui um chamativo natural aos ouvidos infantis. Isso também 

fica claro pelo fato de que, apesar de ser uma longa história (ao redor de 6 minutos) e estar localizada em um 

momento pertencente aos primeiros minutos do programa, anterior ao pico de queda de atenção que tem início 

no 8º momento, obteve uma das maiores pontuações de aprovação média das crianças questionadas de 84% 

(Tabela 2 e Figura 2). Essa pontuação reflete-se de especial atenção uma vez que parece alcançar os objetivos 

propostos pelo estudo. De maneira geral, ainda nesse momento da história infantil, houve uma ampla discussão 

correlata sobre as aves silvestres do ponto de vista ambiental no qual algumas crianças consideraram que o 

aprisionamento dos pássaros não era correto e que a beleza do vôo e dos cantos destes animais poderia ser 

apreciada de perto sem que houvesse necessidade de aprisioná-los. Além disso, de maneira interessante, discutiu-

se, em algumas turmas, que o aprisionamento das aves silvestres era crime ambiental e que o “IBAMA42 

prendia!”. Ademais, o sentimento de perda, abordado na história A menina e o pássaro encantado, possibilitou 

também abrir uma discussão sobre as perdas pessoais que cada criança já havia sofrido na vida. Conforme o 

relato de uma criança: “... eu me soquei debaixo da mesa para chorar a morte de uma cabrita que eu gostava 

muito!”, “eu perdi um gatinho que gostava muito”. Esses comentários, em especial, revestiram-se de 

significados, pela clareza de expressão das crianças ao relatarem, assumidamente e sem vergonha, o seu 

comportamento adverso perante a perda de seu animal de estimação.  Kaufman e Kaufman (2006) mencionam 

que o luto infantil, por vezes é desconsiderado pelos adultos quando a perda está relacionada a um animal de 

estimação “a perda do animal de estimação não é menos importante, porque frequentemente ele é considerado 

pela criança como membro da família”. Para esses mesmos autores, a sociedade não reconhece sempre o 

significado do luto do animal de estimação para a criança o que pode resultar em um luto não resolvido por 

considerar a morte do animal de estimação como algo trivial. Para Corr (2003), em função de um ciclo de vida 

mais curto, os animais de estimação podem ensinar às crianças importantes lições sobre perda, morte e luto. Ao 

mesmo tempo em que podem lhes fornecer preparo para perdas de pessoas importantes em suas vidas. Assim, 

entre as crianças questionadas neste estudo, um após o outro foram relatando as perdas de avós, pais entre outras 

pessoas, bem como também de animais ou coisas que gostavam muito. Da mesma maneira, na maioria das vezes, 

essas perdas estavam também associadas à morte. Falar sobre a morte nos faz debruçar sobre o que permanece 

após a perda: a memória. E ainda relembrando Rubem Alves (1988, p.43) “... o que a memória ama fica eterno. 

Eternidade não é o sem-fim. Eternidade é o tempo quando o longe fica perto.”  

Por outro lado, o que esse trabalho se propôs, inicialmente, a abordar o apego, tanto que foi 

indiretamente abordado no momento Lição de Vida e no momento musical da canção interpretada pela Adriana 

Calcanhoto, Fico Assim sem Você. Segundo a Teoria do Apego de John Bowlby que envolve, dentre outras 

modalidades, a do apego inseguro ambivalente, cujo amor dependente pode provocar muitos sofrimentos 

psíquicos. Assim seria uma espécie de afeto que se confunde com posse passando, desta forma, a ser considerado 

como um amor patológico, o que é subliminarmente bem abordado na canção, porém de uma forma romantizada. 

Além disso, esse trabalho também teve o propósito de desestimular o apego à vitória pela competição através do 

Licão de Vida, fomentando assim que a perda, nos casos de competições, é uma oportunidade de aprender. 

Porém, de maneira geral, nesse momento, foi possível conhecer parte da história de vida de cada criança e, 

                                                             
42 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA). É o órgão executivo responsável pela execução da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e desenvolve 

diversas atividades para a preservação e conservação do patrimônio natural, exercendo o controle e a fiscalização 

sobre o uso dos recursos naturais (água, flora, fauna, solo, etc). Também cabe a ele realizar estudos ambientais e 

conceder licenças ambientais para empreendimentos de impacto nacional. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Meio_Ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_executivo_do_Brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estudo_de_impacto_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendimento
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assim, possibilitar futuros trabalhos dos educadores que observavam a pesquisa desenvolvida, envolvendo a 

autoestima e o sentimento da saudade. Em relação à saudade, uma criança (anônima), por ter que amadurecer 

precocemente em função de um mal incurável e, na tentativa de abrandar a dor dos que ficavam quando de sua 

morte, bem definiu que: “... saudades é o amor que fica!”. 

 O bloco 1 (momentos 1º e 12º - Quadro 2) teve aprovação média das crianças de 71,1% (Tabela 3 e 

Figura 3) conferindo-lhe a quarta colocação no programa. Nitidamente, pode-se observar uma abrupta queda do 

escore médio de atenção ao longo do programa, comparando-se o início com o final do mesmo (1,4 versus 2,4 – 

Tabela 1 e Figura 1). De maneira não surpreendente, os momentos de abertura e encerramento, foram os menos 

atraentes para as crianças com 72 e 61% de aprovação (Tabela 2 e Figura 2) entre elas, respectivamente. O baixo 

índice de aprovação (61%) do encerramento do programa pode estar vinculado ao longo período de duração do 

mesmo. Entretanto, era esperado pelos avaliadores desta pesquisa, um escore médio de alta atenção no início do 

programa ao redor de 1,0 até 1,2, o que não aconteceu (1,4). Porém, esse escore real médio obtido, apesar de não 

refletir o esperado, pode ser considerado, de certa forma, relativamente bom em função de que uma vez iniciada 

a audição do programa, apesar da leve desatenção, a própria presença de pessoas diferentes (os pesquisadores) 

em sala de aula pode ter sido uma das razões para a queda da média. Além disso, as turmas C e E, ambas com 2 

de escore médio de atenção, tinham retornado de atividades extraclasse, o que pode ter refletido nesse 

comportamento. Além disso, a locução feita por uma voz masculina adulta, apesar de suave e fazendo um 

convite alegre para prestar atenção ao programa Uaguinho, pode não ter atraído a audição do mesmo pelas 

crianças. Isso pode ser claramente evidenciado quando há um aumento dos escores médios de atenção em 

momentos em que são feitas locuções com voz infantil a exemplo dos Direitos das Crianças do ECA. Ademais, 

esporadicamente, entre os momentos do programa, vozes infantis faziam a locução de algumas frases como: “A 

FM sete colinas apresenta: Uaguinho, o programa da criança!”, “Era uma vez...”, “Você acabou de ouvir o 

Programa Uaguinho!”, “Tchau amiguinhos! Até o próximo programa!” (dados não avaliados, porém 

questionados). Todas as turmas questionadas em relação à sonoridade das locuções adultas e infantis mostraram 

preferência prioritária em relação às vozes infantis. Durante a audição do programa, foi possível observar grande 

interesse e recuperação de atenção de grande parte das crianças, principalmente quando vozes infantis eram as 

únicas audíveis naquele momento. Isso nos remete suspeitar que programa infantil deve, em sua grande parte, 

pelo menos, estar sob locução de voz infantil ou de voz infantilizada. 

O bloco 4, constituído única e exclusivamente pelo momento Ambiente é o meio, teve a aprovação de 

68,9% das crianças questionadas, conferindo-lhe a última colocação de interesse das crianças em todo o 

programa Uaguinho. Neste momento, aos vinte e um minutos e vinte e cinco segundos de duração do programa, 

com pequena duração (1’29”) de locução sob voz feminina e sonoplastia de fundo ao cantar de gaivotas, a 

atenção média das turmas das crianças tem seu ápice em 2,4 (de atenção média a pouca atenção). Mesmo com o 

som do cantar da gaivota ao fundo, mais uma vez, suspeitamos da longa duração do programa para o 

desprendimento da atenção, uma vez que o tema lixo, rotineiramente trabalhado nas escolas, é sempre 

considerado um importante ícone, para os educadores e para as crianças, no aspecto de educação ambiental (EA). 

Portanto, a comunicação é essencial nesse processo de EA e o rádio pode ser uma ferramenta importante nessa 

construção. Segundo Moreno (2010), o uso da mídia rádio no âmbito da escola poderá favorecer mudanças 

importantes: por um lado criando cadeias comunicacionais entre os vários sujeitos que co-existem no ambiente 

escolar. Por outro lado, instigando alunos e professores na busca de uma nova linguagem que consiga abarcar a 

complexidade do cotidiano escolar e ambiental, aproximando as subjetividades vividas pela comunidade escolar. 

Estes dois aspectos estão presentes na escola e podem promover uma práxis interdisciplinar e transversal que dê 

conta de formar um sujeito mais autônomo e crítico.  

É portanto, o que se pode observar nos comentários de algumas crianças, que de maneira geral, em 

todas as turmas, esse foi o momento que aproveitaram para abordar muitos problemas relacionados ao seu 

contexto socioambiental, quando a maioria mencionou que ainda não dava destino correto ao lixo produzido e 

que este ato era prejudicial ao solo. Uma criança, da turma A, escola da área rural, mencionou que achava que 

por isso que “...os pais plantavam e a semente não germinava!”; outra falou que “...tem muitos buracos nos 

cercados...”, ou seja, erosões provocadas pelo desmatamento e “...quando chove não tem como andar...”, pois há 

muitos deslizamentos nas ribanceiras das estradas. Além disso, relataram também que não havia como consumir 

os peixes “...por causa que o rio é poluído!” e sem contar com as doenças causadas pelas águas contaminadas e 

que, por isso, “...não dá para tomar banho no rio!”. As opiniões das crianças são diferentes de acordo com o seu 

contexto social, para exemplificar as crianças da área rural neste bloco consideram os problemas tocantes a 

erosões e a poluição do rio, já as crianças da cidade fizeram jus ao lixo e as enchentes da cidade. Diante das 

considerações dessas crianças das turmas das escolas rurais, entendemos que elas sejam os observadores ativos 

do que veem em seu cotidiano sendo mais vulneráveis ao processo de sensibilização ambiental. Esse processo de 

sensibilização da comunidade escolar pode fomentar iniciativas que transcendam o ambiente escolar, atingindo 

tanto o bairro no qual a escola está inserida como comunidades mais afastadas nas quais residam estudantes, 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
756 

professores e funcionários, potenciais multiplicadores de informações e atividades relacionadas à EA 

implementada na escola (RUY, 2004). E essa conscientização é muito mais expressiva na criança que assimila o 

conhecimento atrelado ao seu cotidiano e tenta mudar (pré) conceitos dos adultos. Para ratificar a importância 

desses comentários, Ab’Saber (1992, p. 09) menciona que: 

A educação ambiental obriga-nos a um entendimento claro sobre a projeção dos 

homens em ambientes terrestres, herdados da natureza e da história. O lugar de cada 

um nos espaços remanescentes de uma natureza modificada; o lugar de cada um nos 

espaços sociais criados pelas condicionantes socioeconômicas... No balanço de fim 

de século, restaram poucas contribuições positivas para garantir o futuro da 

humanidade. A educação ambiental será, com toda certeza, um dos poucos 

instrumentos com maior ressonância para defesa da vida. E, para a reeducação dos 

pais através da consciência cultural de uma juventude que não admite o 

imediatismo, odeia a guerra e cultua a justiça social.  

 

Desta forma, apesar da baixa aprovação média, foi possível discutir problemas ambientais do cotidiano 

de cada turma atrelados as suas realidades locais. Isso ratifica os comentários de Jacobi (2003) quando relata que 

a EA deve destacar problemas ambientais que decorrem desordem e degradação da qualidade de vida nas 

cidades e regiões. Sendo assim, à medida que se observa cada vez mais dificuldades de manter-se a qualidade de 

vida nas cidades e regiões, é preciso fortalecer a importância de garantir padrões ambientais adequados e 

estimular uma crescente consciência ambiental, centrada no exercício da cidadania e na reformulação de valores 

éticos e morais, individuais e coletivos, numa perspectiva orientada para o desenvolvimento sustentável. Diante 

disso, Mattos & Simões-Mattos (2009) salientam que a EA deve ser vista como um processo de permanente 

aprendizagem que valoriza as diversas formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência local e 

planetária. Diante disso, torna-se importante bem localizar tal tema no programa infantil para que os objetivos da 

EA possam ser alcançados e disseminados. 

Quando se deseja analisar o comportamento das crianças e seus interesses (gosto) em relação ao 

programa Uaguinho entre as diferentes turmas que compuseram essa pesquisa nos deparamos com relativo grau 

de heterogeneidade. As turmas A, B e D, numericamente, mostraram graus de escores médios semelhantes 

(atentos) no plano geral do programa, sendo de 1,25, 1,33 e 1,16, respectivamente. Pelo contraste, as turmas C e 

E parecem ser semelhantes em suas atenções de 3,08 (pouco atento) e 1,58 (de atento a atenção média), 

respectivamente, apesar da disparidade numérica da turma C. Já a avaliação da freqüência média geral de 

aprovação do programa das turmas foi de 77,4% (Tabela 3). Excetuando a turma C, as outras mostraram 

freqüências de aprovação geral do programa superiores à média geral de todas as turmas. Esse fato nos mostra 

que em sua grande maioria, o programa Uaguinho conquistou o interesse das crianças. Em relação a turma C, em 

especial, além do baixo escore de atenção já mencionado (3,08), as baixíssimas freqüências de aprovação do 

programa entre as crianças dessa turma, com média de geral de 47,1% para diferentes momentos do programa 

(Tabela 2) e de 35,9% para os diferentes blocos do programa (Tabela 3), mostraram que, culturalmente, o mesmo 

não conseguiu alcançar as expectativas de ferramenta educativa não formal. Isso fica claro quando, essas 

crianças, em função do grau de desatenção, foram argüidas pelos pesquisadores se trocariam de estação de rádio 

quando estivessem ouvindo o Programa Uaguinho, cuja resposta, em sua grande maioria e das escolas públicas, 

foi positiva alegando ser um “programa chato”. Por outro lado, as crianças da escola particular disseram que não 

trocariam de estação para ouvirem outro programa. Além disso, acrescentaram “eu nunca tinha ouvido em rádio 

nenhum um programa pra gente, esse é diferente, tem informação boa pra gente”, ou ainda “ah! Do programa? 

Gostei mais das músicas que são animadas!” e “... gostei da participação das crianças...”, “o programa é alegre 

e as músicas e a história já conhecia...”.  

Em relação à turma C, nem ao menos o maior ápice de atenção média no bloco musical, com a música A 

tartaruga, conseguiu prender a atenção destas crianças (escore 3 – pouco atento), apesar dos 100% de aprovação 

entre elas. Porém, ainda assim, quando questionadas pelos pesquisadores se em outra estação de rádio tivesse 

tocando a música Rebolation, se eles trocariam por esta última, a resposta, em sua grande maioria, foi positiva. 

Diante disso, reenfatizamos que culturalmente o programa falhou ao tratar a turma C. Por outro lado, os 4º e 7º 

momentos, relacionados aos direitos das crianças, foram os únicos que recuperaram a atenção desta turma 

(média atenção) sendo semelhantes às outras turmas avaliadas. Esse fato nos alude que pelo menos do ponto de 

vista de atitudes cidadãs pode estar havendo uma reflexão deste grupo, em especial. 

 Apesar de não ter sido realizado um teste estatístico, suspeita-se que a maior frequência da idade de 

seis anos entre as turmas avaliadas, com altos valores de escore médio de atenção e de frequências de aprovação, 

confere um direcionamento maior de preferência deste tipo de programa infantil a partir desta idade, porém não 

se sabe até que limite. Porém, torna-se necessária uma maior avaliação incluindo outras faixas de Piaget. Por 

outro lado, ratifica a citação de Vivarta (2003, p. 56) quando menciona que: 
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[...] os seis primeiros anos são fundamentais na vida de uma criança. Trata-se de 

uma fase decisiva para que meninos e meninas desenvolvam suas habilidades 

lógicas, musicais, comunicativas, emocionais, motoras e de convívio social.  

 

Logo, o programa infantil para esta faixa etária amplia a visão de mundo e ainda corrobora a escolha de 

faixa etária segundo Piaget (1967) quando diz que:  

A idade média dos sete anos, que coincide com o começo da escolaridade da 

criança, propriamente dita, marca uma modificação decisiva no desenvolvimento 

mental. Em cada um dos aspectos complexos da vida psíquica, quer se trate da 

inteligência ou da vida afetiva, das relações sociais ou da atividade propriamente 

individual, observa-se que o aparecimento de formas de organizações novas, que 

completam as construções esboçadas no decorrer do período precedente, 

assegurando-lhes um equilíbrio mais estável e que também inauguram uma série 

ininterrupta de novas construções. (p. 89) 

 

Esta fase foi escolhida além da característica de desenvolvimento cognitivo piagetiano, também pelo 

fato de ser esta, entre as demais, a mais citada na literatura como direcionada aos programas de rádio infantis. 

Aparentemente, não houve diferenças em relação ao comportamento e frequências de aprovação do 

programa no tocante à área, capital e município de origem das turmas pesquisadas. Porém, os dados são escassos 

e não foram submetidos a um teste estatístico para inferir qualquer afirmação fidedigna destes parâmetros. De 

forma empírica, antes da coleta dos dados, acreditava-se que haveria um maior grau de atenção de turmas 

oriundas da área rural em função da maior familiaridade com o rádio por um processo cultural, como já 

mencionado na literatura. Porém, ao que parece, quando então nos deparamos com um grau de atenção média 

geral da turma A de 1,25 a qual pertence à área rural e de 1,33 e 1,16 das turmas B e D, respectivamente, ambas 

da área urbana, parece que os dados não refletem disparidades entre as diferentes áreas (rural X urbana). Diante 

disso, a mesma suspeita poderia também ser atribuída ao capital público e privada e entre municípios. 

A este fato devemos chamar a atenção de que a maioria dos programas infantis, atualmente produzida, 

não excede aos 15 minutos de duração. Este fato então leva-nos a refletir que já nos primórdios, a filha de 

Roquete Pinto, fulana de tal, com o seu programa Um quarto de hora, já era formatado com a duração essencial 

para manutenção da atenção das crianças. 

 

ASSINALAÇÕES CONCLUSIVAS 

Em relação à concretização dos objetivos ora propostos nos diferentes blocos de um programa infantil 

destinado a crianças de educação infantil, consideramos que os objetivos alcançaram 70% das expectativas. 

Embora a produção do programa tenha sido considerado pelos membros de baixa qualidade auditiva, em função 

de não termos recursos técnicos para uma melhor qualidade;  

Em relação ao comportamento das crianças, ouvintes do programa, refletido no grau de atenção refere-

se, em ordem decrescente de atenção, aos blocos Direito da Criança (2), Musical (5) e Refletindo e Aprendendo 

(3). Houve uma dispersão da atenção aos 14 minutos de programa. Os blocos menos estimulantes foram os de 

Abertura e Enceramento (1) e o Ambiente é o Meio (4); 

Em se tratando das preferências das crianças destacaram-se a música Tartaruga (bloco 5), considerada 

como um xote e o Aleitamento Materno do (bloco 3). Porém, mesmo não sendo incluídas nos questionamentos 

às crianças, as vozes infantis tiveram um grande destaque. 
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A educação patrimonial e sua importância no currículo do ensino 

fundamental de escolas do município de Penedo-AL 
 

Sidney Santos Lima43 

 

RESUMO: Objetivou-se com esse trabalho analisar a importância e a necessidade da implementação da 

Educação Patrimonial no Ensino Fundamental, isso porque sabemos que grande parte da população desconhece 

suas origens e com o passar do tempo à tendência é formar cidadãos sem o conhecimento do poder histórico que 

sua cidade possui. Assim, este artigo apresentará fatos que indicam que é possível construir uma sociedade que 

ama, que respeita e que valoriza sua cultura, porém, de forma futurista, pois ela propõe um trabalho a partir da 

inclusão da Educação Patrimonial no currículo das escolas de Ensino Fundamental. A importância de trabalhar o 

patrimônio cultural nas escolas desperta uma forte relação entre alunos e heranças culturais, pois eles passam a 

perceber suas responsabilidades quanto à valorização e à preservação do patrimônio, e isto fortalece sua 

identidade cultural.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, Educação, Escola, Patrimônio.  

 

The patrimonial education and its importance in the curriculum of 

primary education of schools of the municipality of Penedo-AL 
 

ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the importance and the necessity of the 

implementation of Patrimonial Education in Elementary Education, because we know that a great part of the 

population does not know its origins and with the passing of time the tendency is to form citizens without the 

knowledge of the historical power that your city owns. Thus, this article will present facts that indicate that it is 

possible to build a society that loves, respects and values its culture, but in a futuristic way, since it proposes a 

work from the inclusion of Patrimonial Education in the curriculum of elementary schools . The importance of 

working cultural heritage in schools arouses a strong relationship between students and cultural heritage, as 

they come to realize their responsibilities for valuing and preserving heritage, and this strengthens their cultural 

identity. 
 

KEYWORDS: Culture, Education, School, Heritage. 

 

INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho traz como tema central a importância da Educação Patrimonial e sua aplicabilidade no 

currículo do ensino fundamental, em especial nas escolas de município como o de Penedo no estado de 

Alagoas. A introdução de temas voltados para a Educação Patrimonial na sala de aula é tema de discussão 

entre educadores, visto que, percebe-se a falta de interação entre alunos/cidadãos e o patrimônio cultural local. 

Assim, este trabalho abordará alguns aspectos relevantes que poderão servir de subsidio para práticas que 

contribuam para uma aproximação entre o cidadão penedense e a sua cultura, contribuindo para uma melhor 

noção de identidade cultural e do sentimento de pertença à cidade de Penedo- AL.  

A necessidade de cumprir e de colocar em pauta os conhecimentos sobre o patrimônio cultural, sua 

valorização e o respeito às diversidades culturais estão previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. A 

questão aqui colocada diz respeito ao envolvimento necessário da escola em um processo de conscientização 

quanto à valorização e à preservação dos patrimônios culturais da Cidade de Penedo, esta de grande valor 

cultura reconhecido também pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) dentro da 

escola e da sala de aula, atingindo o aluno quanto cidadão em formação. 

Por conseguinte, os objetivos deste trabalho buscam apresentar a importância da Educação 

Patrimonial como propulsora do despertar nas crianças e nos adolescentes do Ensino Fundamental da cidade de 

Penedo-AL o sentimento de identidade cultural por sua região. Através de pesquisa bibliografia pretende-se 
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demonstrar a importância da Educação Patrimonial e perceber as ações que podem ser alcançadas com sua 

prática. 

 

BREVE HISTÓRICO DO LEGADO PATRIMONIAL DE PENEDO 

 
O Patrimônio Histórico e Cultural como um assunto que envolve o passado pensado no presente, traz-

nos reflexões, bem como a importância de mantermos vivos nossos bens patrimoniais seja fisicamente, seja em 

memória, isto porque o patrimônio pode ser dividido em patrimônio material e imaterial. 

Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao 

modo de ser das pessoas. Dessa forma, podem ser considerados bens imateriais: conhecimentos enraizados no 

cotidiano das comunidades; manifestações literárias, musicais, cênicas e lúdicas; rituais e festas que marcam a 

vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social; além de mercados, 

feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. 

 

O conjunto de manifestações culturais, tradicionais e populares, ou seja, as criações 

coletivas, emanadas de uma comunidade, fundadas sobre a tradição. Elas são 

retransmitidas oral e gestualmente, e modificadas através do tempo por um 

programa de recriação coletiva. Integram esta modalidade de patrimônio as línguas, 

as tradições orais, os costumes, a musica, a dança, os ritos, os festivais, a medicina 

tradicional, as artes da mesa e o saber-fazer dos artesanatos e das arquiteturas 

tradicionais (UNESCO, 1993). 

 

 

Já o patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua 

natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles também estão 

divididos em bens imóveis: núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; imóveis, 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, 

fotográficos e cinematográficos. Almeida (2010) define patrimônio cultural de forma objetiva e sintetizada ao 

afirmar: 

 

O patrimônio material em outras palavras refere-se a todo bem cultural, que pode ser 

tocado, é palpável, é concreto, e, portanto, material. Esses bens culturais também são 

conhecidos como artefatos... Então, você poderia pensar- tudo que há de concreto no 

mundo e que é feito por seres humanos seria um patrimônio material? A resposta é 

não. Não é bem assim, apesar de sabermos que tudo que é produzido pelo homem é 

um objeto cultural, há uma grande diferença para ele tornar-se patrimônio material. 

Para tanto, é necessário o tombamento do bem cultural para que ele possa se 

transformar num bem do patrimônio material. (ALMEIDA, 2010, p.33) 

 

 

Ao lançar a duvida e em seguida sua resposta para tal indagação o autor nos faz perceber a importância 

do reconhecimento de um artefato por órgão competente, de forma que possa configurar-se como patrimônio 

cultural. No Brasil, o órgão responsável pelo tombo patrimonial é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, IPHAN. 

 

O conjunto de bens entendidos como herança do povo de uma nação foram então 

designados como Patrimônio Histórico. Importante observar que em sua acepção 

original, incluía não apenas os bens imóveis, mas também os bens móveis, tais como 

acervos de museus e documentos textuais (TEIXEIRA et al, 2008, p. 02).  

 

 

A citação de Teixeira faz reflexão a respeito de um conjunto de bens materiais ou imateriais que 

englobam o entendimento de herança cultural de um povo, este por sua vez tendo sua nomenclatura aperfeiçoada 

para Patrimônio Histórico.  

Nesse sentido, Penedo-AL é um exemplo de Patrimônio Cultural, pois é uma cidade antiga, tombada 

historicamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, desde 1996 e possui um 

riquíssimo acervo histórico cultural. Localizada ao extremo sul de Alagoas, a duas horas de Maceió, capital do 
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estado, tendo o Velho Chico, apelido dado ao Rio São Francisco, como coadjuvante. Penedo, considerada “A 

capital do Baixo São Francisco, impressiona por sua beleza e tradição”. (LIMA, PEIXOTO E SILVA, 2007, 

p.7). 

 

Os belos casarões de arquitetura europeia causam espanto e encantamento aos que 

por ali chegam. Suas lindíssimas igrejas e monumento históricos num estilo barroco 

nos reportam ao tempo da colonização do país. Passear pelas ruas da cidade é o 

mesmo que fazer uma viagem ao Brasil dos tempos primeiros, há quem diga que o 

relógio fez uma pausa prolongada, o tempo não passou (LIMA, PEIXOTO E 

SILVA, 2007). 

 

 

Conseguimos perceber o grandioso acervo arquitetônico ainda preservado da cidade de Penedo-AL 

através da citação de (LIMA, PEIXOTO E SILVA, 2007) o qual retrata de forma viva histórias do Brasil 

colonial através de seu histórico celeiro arquitetônico. 

 

 

Construção do Patrimônio Cultural de Penedo 

 

 
Ao longo dos 382 anos de história da cidade de Penedo-AL muitos acontecimentos foram surgindo e 

marcando profundamente a história dessa cidade. Seus prédios, praças, festas e costumes populares, foram 

caracterizando o patrimônio e a identidade cultural do povo penedense, que por gerações tem tido o privilégio de 

vivenciar essa beleza rara e de grande importância nacional e internacional, levando em consideração o fato de 

Penedo-AL ser uma das principais cidades históricas do Brasil, onde milhares de turistas circulam a cada ano.  

Segundo o site do IPHAN, dentre os patrimônios culturais materiais podem se citados: 

Convento Nossa Senhora dos Anjos: O primeiro convento foi fundado em 1661, a pedido dos habitantes. O 

novo convento começou a ser construído em 1682, ficando prontas a capela-mor e a igreja da ordem terceira em 

1689. Em 1694 estavam prontos os dormitórios dos religiosos. No século XVIII, o Convento teve sua arquitetura 

bastante enriquecida. Os adornos em pedra têm motivos fitomórficos, conchóides e figuras humanas atarracadas 

e infantis que criam uma fantasia barroca muito criativa. O exterior do convento é sóbrio seguindo a linha das 

demais casas franciscanas do Brasil. O interior tem talha do século XVIII, em estilo rococó, onde se conserva a 

tradição da talha barroca do norte de Portugal. O interior da igreja tem influência das igrejas baianas.  

Igreja Nossa Senhora das Correntes: É sem dúvidas um dos mais belos monumentos de Alagoas. O início de 

sua construção data do começo do século XVIII. Possivelmente, o nome de Senhora da Corrente esteja ligado à 

invocação a mãe de Deus para proteger os pescadores da fúria da correnteza do rio. 

Detalhes da igreja: Com um exterior típico das igrejas de mesmo período, chama a atenção pela 

uniformidade de decoração do seu interior. Destacam-se os retábulos em estilo neoclássico, decorados à imitação 

de mármore; a pintura do forro da capela-mor em tons vermelhos e azuis escuros; os púlpitos finamente 

entalhados; e a azulejaria de fabricação lisboeta de mesmo artista que fez os azulejos do antigo convento dos 

Loios, de Refóios do Lima, sendo dez painéis, oito no corpo da igreja e dois na capela-mor. Durante o 

“Movimento Abolicionista” foi utilizada como lugar de refúgio pelos escravos que fugiam das pequenas e 

grandes fazendas. Graças a existência de uma “passagem secreta” existente no lado direito do Altar-Mor, os 

negros ali permaneciam por um curto período (três a quarto dias) aguardando o momento exato para escaparem, 

ou seja, até receberem uma “Carta de Alforria” falsificada e, assim, fugirem para o Quilombo dos Palmares, na 

Serra da Barriga, atual Município de União dos Palmares - AL.  

Após as cerimônias a Igreja era fechada, muitas vezes sob o pretexto de que se realizariam “cerimônias 

fechadas” aos membros da Família Lemos. Dessa forma os escravos eram soltos para circularem e descansarem 

no interior do referido recinto.  

Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário: Sua construção teve início no final do século XVIII sendo concluída 

somente 100 anos depois. 

Igreja de São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos: A capela primitiva foi construída pelos ermitões e a atual 

começou a ser construída em 1758 quando a irmandade foi organizada. Como consta no pódio, a pedra 

fundamental foi lançada em dezembro de 1759. A fachada e o interior têm excelente trabalho de cantaria. As 

torres foram alteradas e comprometeram o equilíbrio original do monumento, os retábulos neoclássicos têm talha 

semelhante aos de Salvador, o lavabo da sacristia, de pedra calcárea tem desenho rococó e carrancas são usadas 

nos pedestais das ombreiras da porta principal como nos retábulos protobarrocos espanhóis. O frontispício é 
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trabalhado em pedra com motivos barrocos, os cortes de pequena profundidade lembram a ourivesaria. O altar-

mor é em estilo barroco, lateralmente ao arco-cruzeiro, os dois altares de canto são em estilo neoclássico e os 

quatro altares colaterais são semelhantes à talha neoclássica de Salvador. 

Praça Barão de Penedo: Esse espaço reveste-se de singular importância para a cidade. Nele além da Igreja 

Matriz e Aposentadoria Nova, atual sede da Prefeitura Municipal, estão situados os dois prédios mais antigos 

edificados no Estado de Alagoas: a Cadeia e a Casa da Câmara. Essas duas edificações que remontam ao século 

XVII sofreram várias interferências em sua estrutura ao longo dos anos. 

Paço Imperial: Sobrado que hospedou o Imperador D. Pedro II em sua visita a Penedo em 1859. Foi adquirido 

pelo Estado de Alagoas que o restaurou e conferiu o titulo de Paço Imperial na solenidade comemorativa do 

centenário da visita do Imperador – 1959. Atualmente Museu da Fundação Educacional do Baixo São Francisco. 

Teatro Sete de Setembro: Inaugurado em 1884. Propriedade da Imperial Sociedade Filarmônica Sete de 

Setembro, cujo título de Imperial foi concedido pelo Imperador D. Pedro II. Foi o primeiro teatro construído em 

Alagoas. 

Casa de Aposentadoria (1781-1782) – Antiga Cadeia Pública (1662) – Praça Barão de Penedo, 19. O Sobrado 

da Casa de Aposentadoria foi construído entre 1781 e 1782, no térreo funcionou (1662) a Antiga Cadeia Pública. 

Monumentos e espaços públicos tombados: Casa da Aposentadoria, Mercado Público, Pavilhão da Farinha, 

Igreja Nossa Senhora da Corrente, Igreja de São Gonçalo Garcia, Praça Barão de Penedo, Praça Padre 

Veríssimo, Praça Rui Barbosa, Rua Dâmaso do Monte, Av. Floriano Peixoto, Adro da Igreja 

Corrente/prolongamento da Rua 7 de Setembro, Praça Costa e Silva, Rua Dom Jonas Batinga, Rua São Miguel e 

Orla de Penedo. 

 

Como patrimônios culturais imateriais podem ser citados: 

O Quilombo: Com a invasão holandesa em Penedo, muitos negros fugiram e formaram Quilombos em sua rota 

de fuga. O Oiteiro, hoje chamado de Bairro Senhor do Bonfim por obra da Câmara Municipal, onde havia o 

conhecido Engenho do Saco do Damaso, foi um reduto de negros. Convém, ainda hoje, observar que a 

população negra do Oiteiro é de maior incidência em relação à raça branca, caracterizando o bairro como uma 

importante comunidade de herança quilombola.  

 Festa de bom Jesus dos Navegantes: acontece desde 1884, sendo um dos momentos de maior expressividade da 

religiosidade e da cultura do povo penedense. Para os devotos que chegam de várias partes do país, o momento é de 

agradecer as graças alcançadas e fazer preces para que todos os anseios espirituais e materiais sejam alcançados. 

O conhecimento da cultura local reforça a valorização dos bens herdados e da história da região 

contribuindo assim para o desenvolvimento da cidade, visto que quando se conhece e se admira uma história é 

natural cuidar do que se herdou com ela, a exemplo de objetos preciosos que são guardados em um museu e só 

têm atenção e admiração daqueles que sabem o porquê eles estão ali, da mesma forma, só se cuida e se valoriza 

aquilo que se conhece. 

O estímulo quanto à valorização do potencial cultural que a cidade possui pode ser dado com a 

intervenção escolar por meio da Educação Patrimonial agindo principalmente nos anos iniciais, uma vez que a 

infância é a fase onde o processo de despertar no aluno o sentimento de pertença local e a valorização cultural é 

mais eficaz. 

 

A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
 

A Educação Patrimonial tem grande relevância independentemente da escola, pois a sociedade 

desenvolve seu próprio conceito de patrimônio e sua própria forma de lhe dar com ele, correta ou não. Klamt e 

Soares (2007) dão a seguinte definição para a Educação Patrimonial:  

 

 A Educação Patrimonial é uma metodologia que busca a valorização dos bens 

culturais a partir das manifestações materiais (objetos). Essa metodologia, 

desenvolvida junto aos diferentes grupos formadores da sociedade, viabiliza a 

formação das suas identidades, o aumento da autoestima e posteriormente a 

valorização dos bens culturais. 

 

 

Segundo Moraes (2005) a Educação Patrimonial surgiu no Brasil em meio a importantes discussões da 

necessidade de se aprofundar o conhecimento e a preservação do Patrimônio Histórico-Cultural. Em 1983, 

iniciaram-se efetivamente as ações de Educação Patrimonial no Brasil por ocasião do 1º Seminário sobre o “Uso 

Educacional de Museus e Monumentos”, no Museu Imperial de Petrópolis, RJ. 
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Conforme conceitua a museóloga Maria de Lourdes Horta, a Educação Patrimonial trata-se de “um 

instrumento de alfabetização cultural, que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 

levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido”. 

Portanto, a Educação Patrimonial pode ser entendida como uma proposta interdisciplinar de ensino que tem o 

patrimônio cultural como objeto de conhecimento. 

A preservação patrimonial tornou-se uma questão amplamente discutida por estudiosos do assunto e por 

habitantes das cidades que veem nesta, uma riqueza de memória, valores e sentimentos. 

Para Santos (2007) a construção e a solidificação da identidade individual e coletiva devem estar 

alicerçadas em procedimentos didático-pedagógicos que propiciem ao sujeito a construção do conhecimento e da 

obtenção de respostas para suas inquietações, tendo a figura do educador como um mediador desse processo. A 

aplicação da metodologia da Educação Patrimonial, dessa maneira, favorece a construção e o fortalecimento da 

identidade cultural e do sentimento de cidadania, além de reforçar a autoestima. Santos (2007) ainda afirma que 

a Educação Patrimonial consiste em provocar situações de aprendizado sobre o processo cultural e, a partir de 

suas manifestações, despertar no aluno o interesse de resolver questões significativas para sua própria vida 

pessoal e coletiva. 

Em aditamento a Santos (2007), TEIXEIRA (2008) diz que a Educação Patrimonial na escola é capaz 

de formar cidadãos que conhecem a sua própria história cultural. Ao trabalharmos questões referentes ao 

patrimônio no ambiente escolar estamos oferecendo subsídios para a construção do conhecimento, da 

valorização e da preservação desses bens culturais. Ações educativas nesse sentido são importantes na medida 

em que os indivíduos precisam, para se reconhecerem e se diferenciarem de outros, de um “espelho” onde seja 

possível ver a própria vida, a própria cultura, a própria história e as próprias práticas e, com isso, construir a sua 

memória afetiva e sua identidade cultural. 

Muitas vezes a Educação Patrimonial não é trabalhada no seu sentido real. A escola a transforma em um 

meio para levar o aluno aprender sobre patrimônios distantes como o Coliseu localizado em Roma, construído 

durante o Império Romano, durante os governos dos imperadores Vespasiano e Domiciano e que era utilizado 

como palco de lutas de gladiadores, em espetáculos com feras e até batalhas navais, ou mesmo as Catacumbas do 

Egito, utilizadas como câmaras de sepultamento na antiguidade. Essas são informações importantes a serem 

passadas para os alunos, no entanto os acontecimentos locais e a história da comunidade têm peso de valor muito 

maior.  

A Educação Patrimonial precisa ser resignificada, pois, esse é o caminho para que o aluno possa 

aprender a conhecer-se e a intervir no meio em que vive. A autora Leão (2009, p.14) refere-se à resignificação da 

seguinte maneira: 

 

A participação ativa dos sujeitos no processo de preservação do Patrimônio Cultural 

gera o sentimento de pertença ao espaço. À medida que tornam-se mais partícipes e 

presentes na perpetuação do passado coletivo e à medida que o grau de 

envolvimento para com o espaço e com o Patrimônio Cultural se eleva, o sujeito 

recria em ambos os elementos uma compreensão contemplativa destes na construção 

de novos significados à realidade ao redor de si. Nesta óptica, o processo de 

resignificação do Patrimônio Cultural amplia a dimensão simbólica presente em 

cada sujeito quando esta é compreendida como herança de um povo e de um passado 

em comum. A continuidade da tradição de um grupo social se dá através da 

transferência do patrimônio a partir das práticas sociais atribuídas a ele. Esta 

apropriação coletiva e / ou individual do patrimônio alimenta os sentimentos de 

identificação e de atribuição de valor ao bem. Neste sentido, o patrimônio em sua 

forma física representa um acervo acumulado, reelaborado e intransferível das 

experiências vivenciadas pelas gerações antepassadas (LEÃO, 2009, p.14). 

 

 

Podemos entender então, que a compreensão de um espaço patrimonial colabora de forma significativa 

para a construção da identidade individual e coletiva do cidadão, sendo responsável também, pela formação de 

uma consciência preservativa deste patrimônio.   

 

A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA 

 
A Educação Patrimonial, mesmo tendo significado e metodologias definidas, envolve aspectos que 

simplificam ou mesmo não considerar sua relevância no processo de educação formal. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei 9394/96) indica, em seu artigo 26, 

que a parte diversificada dos currículos do Ensino Fundamental e médio devem observar as características 

regionais e locais da sociedade e da cultura. Sendo assim, a cultura local dos alunos, da escola e da comunidade 

devem ser trabalhada não por uma ideia nova ou por boa vontade da direção, mas por obrigação uma vez que a 

Lei da educação ordena. 

A historiadora Michele Arroy (2005) indica como principal fator de entrave ao trabalho com a 

Educação Patrimonial a existência de práticas isoladas, em descompasso com as políticas públicas de proteção. 

Nesse sentido, a historiadora indica que a relação entre educação e patrimônio cultural, embora muito valorizada, 

pouco têm sido discutida entre os profissionais que atuam dentro ou em parceria com estas políticas públicas de 

proteção, uma vez que: 

 

Poucas equipes possuem profissionais da área de educação e os projetos se voltam 

para as escolas, no sentido de ensinar conceitos técnicos para a conscientização dos 

alunos e professores do que é patrimônio cultural e promover um resgate da história 

que esse patrimônio protegido pretende contar. Temos, de um lado, políticas de 

proteção e, de outro, ações isoladas para que as escolas eduquem as crianças e 

adolescentes para respeitarem e protegerem o patrimônio de sua cidade. (ARROY, 

2005, p. 32). 

 

 

É necessário criar uma “consciência cultural”, pois a condição primária para a preservação de um bem 

cultural é o reconhecimento de seu valor pela comunidade onde está inserido. Isso será possível através da 

escola, quando esta se dispõe a desenvolver o processo de Educação Patrimonial de maneira eficaz que 

despertará no aluno a compreensão de conceitos básicos como tombamento, bem cultural, patrimônio cultural, 

conselhos de defesa do patrimônio cultural, bem cultural material e imaterial, dentre outros. Conhecendo tais 

conceitos, os alunos e, consequentemente a comunidade, passarão a interagir de maneira mais efetiva com as 

diversas manifestações culturais, reconhecendo-as como elementos de sua identidade. 

A necessidade de se trabalhar a identidade cultural do aluno é tão notória que em algumas regiões 

projetos já são realizados buscando a interação do aluno como a história de sua cidade, como é o caso do Projeto 

Educação Patrimonial e Artística (EPA) na Bahia que busca entender que a educação não pode estar 

desassociada da história, da memória, da cultura e do seu patrimônio, que está intrinsecamente associado à 

experiência da vida cultural e educativa, dentre outros objetivos.  

Neste sentido, é válido citar também o PROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL “Conhecendo a 

Minha Cidade” da cidade de Ibirité- MG, que tem como objetivo levar os alunos do ciclo I e II do ensino 

fundamental a um processo ativo de reconhecimento crítico de apropriação consciente e valorização de sua 

herança cultural. Este processo se dará através do reconhecimento dos Bens Tombados do município e da 

sensibilização para a importância da preservação desse Patrimônio, uma vez que toda a cidade tem suas 

particularidades históricas que são fundamentais para a construção da identidade de seu povo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Penedo-AL é uma cidade tombada historicamente, possuidora de relíquias antigas e uma cultura diferente 

e atraente, portanto, merece que seus cidadãos valorizem seus patrimônios e também desenvolvam um 

sentimento de pertença pelo lugar. LEMOS apud SILVA (2007) diz que preservar não é apenas guardar algo, um 

objeto, uma construção, uma particularidade histórica de uma grande cidade velha. Preservar também é gravar 

depoimentos, sons, músicas populares e eruditas. Preservar é manter vivos, mesmo que alterados, usos e 

costumes populares. É fazer também levantamentos de qualquer natureza, de sítios variados, de cidades, de 

bairros, de quarteirões significativos dentro do contexto urbano. 

A partir da análise desenvolvida entre a ideia de pesquisa central deste trabalho é notório que o 

desenvolvimento e o reconhecimento da identidade cultural do cidadão penedense é primordial para que os 

indivíduos passem a cuidar e a preservar os bens patrimoniais dos quais estão diariamente em contato.  

Sabe-se que essa não é uma tarefa fácil, mas é importante considerar que a Educação Patrimonial 

contribui muito na formação dos estudantes, tornando-os sujeitos ativos e conscientes, tornando-os atentos com 

entorno “no mundo e com o mundo” e exercendo de fato sua cidadania. 

A Educação Patrimonial é um dos mais importantes instrumentos de preservação da cultura de um 

povo, e garante às gerações futuras a oportunidade de conhecerem a sua própria identidade a partir da interação 

consciente com as heranças de seu patrimônio cultural. A escola se mostra como um importante aparato 
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institucional para a produção de conhecimento que possibilite uma melhor compreensão por parte dos alunos da 

importância de preservação do patrimônio histórico e cultural do seu povo, fazendo com que os mesmo se 

tornem cidadão consciente quanto a necessidade de preservação e valorização de sua própria cultura. 
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RESUMO: O presente artigo consta de um relato de caso (para TCC, Trabalho de Conclusão de Curso) 

realizada, para o curso de especialização em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional (lato sensu), com uma 

diretora de escola pública da cidade de Olivença-AL e tem a pretensão de abordar os desafios, empecilhos e 

perspectivas de implantação da gestão democrática na educação escolar. Tem o objetivo de investigar os motivos 

pelos quais as escolas da rede municipal de educação não terem aderido à gestão. O caminho metodológico 

usado para este estudo foi a pesquisa qualitativa, com a realização de entrevista semiestruturada e análise do 

Plano Municipal de Educação (MPE) e do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola envolvida, buscando 

apreender o sentido da gestão democrática para a diretora e encontrada no documento analisado. O trabalho 

sustenta suas bases teóricas nos escritos de Dourado (1990) e Silva e Santos (2016) defensores da educação 

pública, democrática e de qualidade. Os resultados apontam que há um amadurecimento e um caminho 

considerável a percorrer para a implantação da gestão democrática nas escolas públicas de Olivença-AL, uma 

vez que embora se tenha uma proposta já encaminhada, não há de fato concreta intenção, bem como interesse de 

instaurar para possivelmente coibir a prática do clientelismo e a indicação de diretores, favorecendo assim o 

princípio da democratização na educação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola pública, legislação, clientelismo. 

 

Democratic management in school education: challenges and perspectives 

in the alagoan sertão, an analysis of the municipality of Olivença 
 

ABSTRACT: The present article consists of a case report (for CBT, Course Completion Work) carried out 

for the specialization course in Management, Supervision and Educational Orientation (lato sensu), with a 

director of public school in the city of Olivença-AL and has the pretension to address the challenges, obstacles 

and prospects for the implementation of democratic management in school education. It aims to investigate the 

reasons why the schools of the municipal education network have not joined the management. The 

methodological approach used for this study was the qualitative research, with the accomplishment of a semi-

structured interview and analysis of the Municipal Plan of Education (MPE) and the Political Project 

Pedagogical (PPP) of the school involved, seeking to apprehend the sense of democratic management for the 

director and found in the document analyzed. The work supports its theoretical bases in the writings of Dourado 

(1990) and Silva and Santos (2016) defenders of public education, democratic and of quality. The results point 

out that there is a maturity and a considerable way to go for the implementation of democratic management in 

public schools in Olivença-AL, since although there is a proposal already addressed, there is in fact concrete 

intention, as well as interest in instituting to possibly curb the practice of clientelism and the appointment of 

directors, thus favoring the principle of democratization in education. 

  

KEYWORDS: Public school, legislation, clientelism. 

  

INTRODUÇÃO  
 

O decorrente estudo faz parte de um relato de caso construído para TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso) do curso de especialização (lato sensu) em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional, da 

Universidade Cândido Mendes (UCAM, EAD (Educação a Distância)) a qual pretendeu abordar os desafios, 

empecilhos e perspectivas na implantação da gestão democrática na educação escolar e pública das escolas da 

cidade de Olivença, localizada no sertão de alagoano. 

A gestão democrática é uma forma de gerenciamento participativo importante para o funcionamento 

apropriado das escolas públicas, pois é uma forma de descentralização do poder e esta maneira se mostra a mais 

mailto:mhelena2011@gmail.com
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adequada e em conformidade com as leis vigentes que estão expressas na Constituição Federal de 1988 no artigo 

206 e na Lei de Diretrizes e Bases (LDB - Lei nº 9394/96) nos artigos 3, inciso VIII e 14, tratando 

respectivamente sobre os princípios democráticos na educação pública. E refletindo sobre isto se busca por 

intermédio deste estudo desvendar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) não se tem implantada a gestão democrática 

nas escolas da rede municipal de educação da cidade de Olivença, localizada no sertão do estado de Alagoas, 

uma vez que existem leis a nível de país a serem cumpridas.  

A Constituição Federal de 1988 é um marco importante na história do Brasil. Através desta Lei Maior o 

princípio da democratização e do estado democrático de direito vigorou, e isto se deu devido às lutas travadas 

pelos movimentos sociais. Após a implantação da democracia no país, a educação não poderia ser deixada a 

parte. Em seu artigo 206, inciso VI vem determinar que o ensino nas escolas públicas deve ser ministrado com 

base no princípio da gestão democrática, em especial os espaços públicos de ensino.  

Em outro documento oficial se pode vislumbrar também a importância da gestão para o funcionamento da 

educação formal tida nas escolas públicas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº 

9.394 de 1996 no artigo 3º, inciso VIII e no artigo 14 exibe a maneira de funcionamento das escolas públicas 

brasileiras. Vejamos: 

 

Art. 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da Legislação dos 

sistemas de ensino; 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

[...] 

 

A LDB (Lei nº 9.394/96) embora tenha sido institucionalizada no país é inegável proferir que a mesma 

apresenta brechas quanto à tão sonhada gestão democrática, nas unidades de ensino público, já referida na 

Constituição Federal de 1988, principalmente no artigo 14. E Silva e Santos (2016, p. 25) enfatizam 

perfeitamente: 

 

O artigo 14 oferece elementos indefinidos, evasivos e enfraquece a luta pela 

implantação da gestão democrática em todo o país. O referido artigo reforça, mais 

uma vez, que fica a cargo dos sistemas a implantação, bem como a forma de 

provimento da função de gestor, facilitando para os municípios a permanecerem 

com a indicação política como forma de atendimento às “peculiaridades” dos 

sistemas, segundo o mesmo artigo.  (SILVA E SANTOS, 2016, p.25).  

 

Esta forma de estabelecer a gestão através da indicação política é o complicador de toda a 

institucionalização de uma gestão participativa. Se ficar a cargo de cada município a interpretação quanto ao 

artigo 14 da LDB (Lei nº 9.394/96) a indicação para a função de gestor vai conservar, quiçá perpetuar em 

determinados municípios, principalmente naqueles em que o clientelismo é persistente. 

Apesar do município de Olivença-AL ter criado e supostamente implantado o Plano Municipal de 

Educação (Lei nº 331/2015 de 22 de junho de 2015 (criado sob a portaria nº 64 de fevereiro de 2015)) há de fato 

alguns empecilhos que impedem a efetivação da gestão democrática na educação escolar formal. Vejamos 

abaixo: 

• Participação da comunidade escolar: profissionais efetivos da educação (docentes e não docentes) e pais 

na tomada de decisões em prol da coletividade e da educação oliventina44; 

• Dificuldades de formar e implantar os conselhos: municipal de educação e escolar; 

• Dificuldades em executar na prática o Plano Municipal de Educação (PME 2015/2025, Lei nº331/2015 

de 22 de junho de 2015), na qual faz alguns avanços em relação à implantação da gestão democrática escolar; 

• Presença do clientelismo na educação na forma de indicar os dirigentes das escolas públicas, 

fortalecendo a ideia da indicação proposital e do favorecimento. 

Os pontos supracitados evidenciam o quão se necessita amadurecer a ideia da gestão democrática no 

município, uma vez que ainda se tem uma relutância por parte dos que compõem a educação (comunidade 

                                                             
44 Oliventina ou Oliventino: Adjetivo gentílico designado para o povo pertencente/mora a/na cidade de Olivença-

AL. 
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escolar e funcionários das escolas) no que tange à participação, porém tem-se que iniciar, e o primeiro passo 

inevitavelmente necessita ser dado, seja por implantação (in)evitável ou imposição da lei. 

No referido a imposição da lei, embora o município de Olivença-AL tenha elaborado seu Plano Municipal 

de Educação45 (em anexo), Lei nº 331/2015 de 22 de junho de 2015 (criado sob a portaria nº 64 de fevereiro de 

2015) e outras leis (Constituição Federal de 1988 e a LDB nº 9394/96) favoreça essa institucionalização da 

gestão democrática escolar, o município ainda se mantém distante de tal objetivo, pois embora se tenha 

estipulado o prazo de 2 anos como preconiza a meta 19 (PME do município) e seus requisitos há uma suposta 

impossibilidade justificada perceptivelmente pelo clientelismo aparente e pela não participação da comunidade 

escolar.       

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Objetivou-se com este trabalho desvendar o(s) motivo(s) que levam a não implantação da gestão 

democrática este trabalho seguiu a linha da pesquisa qualitativa, a qual “preocupa-se, com os aspectos da 

realidade que podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação das relações sociais” 

(GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p.32) que prezou por compreender os desafios, empecilhos e perspectivas da 

implantação da gestão democrática nas escolas públicas oliventinas e se desenvolveu em estágios, havendo a 

princípio o levantamento bibliográfico sobre o tema, relato de caso, com a ida in loco ao estabelecimento de 

ensino para buscar examinar o contexto deste estudo, e pesquisa documental, que se deu mediante a análise do 

Plano Municipal de Educação (PME) de Olivença e do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola envolvida 

neste estudo.  

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de 

informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias das 

Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos 

cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural [...]. 

Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisas é que ele permite 

acrescentar a dimensão do tempo à compreensão social (SÁ-SILVA, ALMEIDA E 

GUINDANI, 2009, p.2). 

 

Para a realização e a posteriori escrita deste trabalho se buscou entrar em contato via WhatsApp e 

pessoalmente entre os dias 06/03 e 12/03/2018 com os três diretores indicados para dirigir as escolas municipais 

localizadas na zona urbana da cidade de Olivença-AL.  Dos três diretores, ocupantes dos espaços escolares 

públicos mantidos pelo poder público municipal, apenas uma pessoa se prontificou em responder as perguntas da 

entrevista semiestruturada, que “favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação 

e a compreensão de sua totalidade” (TRIVIÑOS, 1987, p.152).   

A respectiva entrevista teve a finalidade de buscar respostas sobre a implantação da gestão democrática 

escolar, o conhecimento do que seria o termo gestão democrática e analisar se os resquícios do clientelismo se 

fazem presente. Para a apreciação da fala da diretora se utilizou a análise descritiva simples na qual se pretendeu 

vislumbrar e captar as intenções da entrevistada sobre a temática deste estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

A entrevista semiestruturada realizada aconteceu no dia 07 de março do presente ano de 2018 e se dividiu 

em eixos: Diretor(a) e indicação, Gestão escolar democrática e Implantação da gestão democrática. Cada 

eixo teve a intenção de captar a intencionalidade na fala, para decifrar e entender os motivos de ainda a gestão 

democrática não ter sido implantada. 

A diretora entrevistada se mostrou segura em suas palavras e de fato sua competência é conhecida na 

educação formal do município de Olivença-AL. Ao passo de a mesma ser indicada para esta função. Contudo, há 

um empecilho de neste relato todo, pois a mesma fora indicada para assumir cargo de direção escolar. Neste 

sentido o cabe analisar e perceber como as “velhas relações clientelísticas” (DOURADO, 1990, p.149) estão 

presentes e perduram até nossos dias.  

O conhecimento sobre a gestão democrática na fala da diretora foi encontrado e mostrou (do ponto de 

vista da mesma) estar a gestão dando indícios de ser implantada, apesar de as escolas oliventinas possuírem PPP 

                                                             
45 Documento concedido pela SEMED (Secretaria Municipal de Educação de Olivença-AL) para a análise deste 

estudo. SEMED. Plano Municipal de Educação do município de Olivença (2015/2025). Olivença: SEMED, 

2015.   
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(Projeto Político Pedagógico)46 e possuir um Plano Municipal de Educação (MPE) que firma na educação formal 

de Olivença-AL a referida gestão participativa, a mesma se depara longe de sua efetivação.     

Apesar de ter interesse na gestão falta direcionamento por parte do sindicato (SINTEAL47) que 

conglomera os profissionais docentes e não docentes da educação, como também há uma vontade velada por 

parte do poder público local, favorecendo a prática comum do clientelismo e a indicação de diretores para as 

escolas dificultando a democratização.  

Dentro desta perspectiva se pode averiguar a questão da participação da comunidade escolar. Como se 

pode verificar na fala da diretora não se acha uma liderança e a comunidade escolar se encontra (des)interessada 

uma vez que é conveniente para quem está no cargo indicado pela gestão pública municipal. Nesta estrutura de 

verificações foi encontrado na fala da pessoa entrevistada que existe o “medo de perder certas vantagens”48 por 

parte de “muitos profissionais” e isto se exibe como algo de extrema preocupação corroborando com a prática 

do clientelismo.   

A prática clientelística é existente e mais evidente em cidades de pequeno porte como a de Olivença-AL, 

pois se mostra mais evidente e contundente. E esta mesma prática esbarra necessariamente na qualidade da 

educação, do ensino, pois quando não há a intenção verídica de trazer/plantar a gestão democrática nas escolas a 

democracia preconizada nos documentos oficiais (CF 1988, LDB Lei nº9394/96 e PME 2015/2025, Lei 

nº331/2015) se está negando. 

 

CONCLUSÃO 
  

O município de Olivença-AL faz parte de uma região e de um dos estados da federação em que o poder 

das práticas clientelistas são consideradas “normais”. Esta anomalia considerada “normal” se distorce sendo 

considerada um mero ato sem valor e importância alguma, mas se mostra em evidencia para quem é munícipe ou 

venha a trabalhar na educação deste supracitado lugar. 

Mas, a partir do que foi escrito e exposto no presente trabalho chegou-se a um consenso de que o 

clientelismo (caracterizado como a troca de favores para privilegiar uma clientela, um conjunto de indivíduos) é 

encontrado. Contudo, fica notório como tal prática pode prejudicar o processo democrático que precisa ser a 

educação.  

Não apenas o clientelismo pode anular a democracia na educação como também o discurso e a prática. 

Como se observou, apesar de ter leis (CF 88, LDB Lei nº9394/96 e o próprio PME 2015/2025, Lei nº331/2015) 

que regem a educação em se tratando da gestão democrática o município de Olivença-AL está aquém de cumprir 

com os acordos previstos por lei.   

Deste modo, a implantação da gestão democrática se mostra de fundamental importância, embora se 

tenha o Plano Municipal de Educação que preconiza essa implantação há um (des)interesse verídico e ao mesmo 

tempo velado e corroborando com as práticas clientelistas na indicação de diretores.  

Esse (des)interesse acoberta- se em empecilhos tais como as dificuldades de formar e implantar os 

conselhos: municipal de educação e escolar e a falta de participação da comunidade escolar (na figura dos pais, 

funcionários das escolas e discentes)  na tomada de decisões.  

Contudo, mediante este implantar se espera que as práticas clientelistas sejam superadas e o espaço 

democrático seja crescente com o passar dos anos com a participação da comunidade escolar, havendo para isto, 

uma coerência com o discurso e a prática, uma organização da dinâmica estrutural e organizacional das escolas, 

e, sobretudo, do SINTEAL, enquanto instituição organizada do qual fazem parte os profissionais que trabalham 

na educação. 

 

 

 

 

                                                             
46 Projeto Político Pedagógico/2015 - Documento concedido pela escola da diretora entrevistada. Documento 

norteador das ações da escola a qual se compromissa com a gestão democrática participativa. Todas as escolas 

oliventinas possuem PPP. Um dos objetivos encontrados no Projeto Político Pedagógico da escola da pessoa 

entrevistada sobre a gestão democrática fora: Sensibilizar a comunidade escolar para a gestão democrática da 

escola (PPP, 2015).  
47 Buscou-se saber a opinião do SINTEAL quanto a implantação da gestão democrática na educação municipal 

oliventina e a mesma instituição (representada por um dos que compõem a gestão da instituição) eximiu-se em 

responder.   
48 Palavras em itálico, representa a fala da diretora entrevistada. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva-se a apresentar um estudo sobre a importância dos  alunos do Ensino 

Fundamental I, tenham contato os mais diversos gêneros textuais. Adotaram-se os métodos etnográficos da 

pesquisa qualitativa e quantitativa, respaldada por  referenciais teóricos bem como  pesquisas  de campo. Os 

resultados  permitem afirmar  a necessidade da escola vivenciar gêneros textuais  na formação de bons leitores, 

entretanto, há uma forte resistência de um grupo  de  professores que agem isoladamente em sala de aula e 

possuem dificuldade em trabalhar com esses gêneros textuais, por não terem prática plena para tal.  Professores, 

gestores, governo devem estar comprometidos com a educação devendo empenhar-se em seus respectivos papéis 

e  na reelaboração de um ensino superior que atenda as demandas sociais do momento em formar professores 

capacitados à uma prática de ensino que possibilite a inserção do aluno no mundo letrado.  
 

PALAVRAS CHAVE: Leitura, Escrita, Gêneros textuais;  

 

The importance of the diversity of textual genres in the process of training 

good readers 
 
ABSTRACT: This paper aims to present a study about the importance of the students of elementary school I, 

have contact with the most diverse textual genres. The ethnographic methods of qualitative and quantitative 

research, supported by theoretical references as well as field research, were adopted. The results allow to affirm 

the need of the school to experience textual genres in the formation of good readers, however, there is a strong 

resistance of a group of teachers who act alone in the classroom and have difficulty working with these textual 

genres, for such. Teachers, managers, and government must be committed to education and must engage in 

their respective roles and in the re-elaboration of a higher education that meets the social demands of the 

moment to train qualified teachers to a teaching practice that allows the insertion of the student in the world 

literate. 

 

KEYWORDS: Reading, Writing, Textual genres. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O insucesso escolar nos primeiros anos do Ensino Fundamental em classes populares, mais 

especificamente em turmas de alfabetização (primeiro ano do Ensino Fundamental), tem sido há muitas décadas 

alvo de questionamentos, pesquisas e intervenções por parte dos que se preocupam com a educação. O alto 

índice de reprovação e evasão na transição do 1º para o 2º ciclo, ou seja,  a saída do 3º e ingresso no 4º ano do 

Ensino Fundamental em escolas alagoanas, comprovam o despreparo e incapacidade das nossas escolas para 

com a educação destes alunos, gerando assim o fracasso escolar que geralmente é atribuído em grande parte aos 

mailto:souza.jclecio@gmail.com
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problemas de linguagem, visto que entre os termos de competência individual necessária à promoção do 1º para 

o 2º ciclo do Ensino Fundamental é primordial o domínio da leitura e escrita.  

Nesta  pesquisa trataremos do processo de alfabetização e letramento na formação do leitor no 1º ciclo do 

Ensino Fundamental, que refere-se de acordo com o Conselho Estadual de Educação/ Câmara de Educação 

Básica do Estado de Alagoas, Resolução nº. 08/2007, Art. 4º Inciso I – A PRIMEIRA FASE DE 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL que compreende os primeiros três 

anos, correspondente às crianças com faixa etária entre 06 e 08 anos.  

É nesta fase, quando ingressa no 1º ciclo do Ensino Fundamental que a criança tem os primeiros contatos 

com a escola, com o uso formal da língua, e quando se pretende desenvolver habilidades de leitura e escrita. 

Assim, o professor deve criar desde o primeiro ano do Ensino Fundamental oportunidades que desenvolvam na 

criança o gosto e prazer pela leitura.  

A carência de trabalhos em sala de aula, com os gêneros textuais, parecem negligenciar as experiências 

do aluno como cidadão fora do âmbito escolar, que, ao dominar a leitura em séries posteriores, não se interessam 

pelos textos literários trabalhados nos livros didáticos.  Uma estratégia que se utilizada de forma integrada 

(conhecimento empírico e conhecimento sistematizado), e simultânea em atividades para as quais tenha sentido 

fazê-lo, valorizando as tentativas demonstradas para se aproximar da leitura com a ajuda de outros e de maneira 

autônoma, torne-se indispensável para que todo esse esforço obtenha resultado.  

O primeiro método de alfabetização prevaleceu nas escolas públicas até a década de 1980, quando ele 

passou a ser questionado.  Emília Ferreiro e Ana Teberosky vêm amadurecer essa ideia, contribuindo para a 

ampliação desta concepção, que além da decodificação de sinais, trata-se do saber utilizar a escrita, da 

compreensão do funcionamento da língua.  

Para elas, o processo de alfabetização ocorre diante de uma longa trajetória a qual é dado o nome de 

psicogênese da alfabetização. Através de uma sequência de níveis de concepção dos sujeitos que aprendem. 

Dessa forma, Ferreiro especificou quatro níveis evolutivos: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético, 

inseridos em três períodos da evolução da escrita.  

Assim no I período, situamos o pré-silábico I – O pensamentos da criança baseiam-se no desenho 

(icômico), ela não descobriu que a escrita representa o modo como façlamos. “Escrever é reproduzir os traços 

típicos da escrita que a criança identifica como forma básica da mesma.” FERREIRO & TEBEROSKY 

(1999,p.193). 

No período II, chamado período das diferenciações o pré-silábico II – a criança abandona o desenho e 

utiliza letras para escrever, percebe que não dá para escrever com uma letra só, pois não dá para ler, começa a 

utilizar critérios; intrafigurais (se expressam sobre os eixos; quantitativo, geralmente usam três letras para dar 

significado, e qualitativo; como variação necessária para que uma série de grafias possa ser interpretada) e 

interfigurais (discriminação entre uma palavra e outra. Eixos; quantitativo/qualitativo -, o que ocorre tanto no 

eixo quantitativo como no qualitativo é a variação da quantidade de letras e o posicionamento das mesmas). 

No III período, chamamos períodos de fonetização ficam: silábico, silábico alfabético e alfabético. A 

criança percebe que a escrita se refere ao que se fala, e que cada sílaba corresponde a um som. FERREIRO & 

TEBEROISKY (1999, p.219): “Ao chegar a este nível, a criança já franqueou a ”barreira do código”; 
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compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a sílaba e realiza 

sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever.” 

Durante muitos anos atingindo até a década de 1940 e meados de 1950, a concepção de alfabetização era 

centrada na aquisição de um sistema de código alfabético é que esclarece Queiroz (2000,p.62): 

(...) o ensino da nossa língua foi sempre direcionado para a aquisição de um sistema 

de código alfabético, tendo como objetivo maior instrumentalizar os alunos adultos 

para os rudimentos da leitura e escrita. Ser alfabetizado significava, apenas, dominar 

a escrita do próprio nome. Era prática semelhante às desenvolvidas com as crianças 

utilizando cartilhas infantis. Santos... [ et al.],apud QUEIROZ (2004, p.26). 
 

Esta forma reducionista de ver o ensino da língua portuguesa sofreu uma ruptura quando o 

educador Paulo Freire liderando um grupo de estudiosos propôs uma nova perspectiva de alfabetização que não 

priorizava a leitura e a escrita, mas o conhecimento que o aluno tinha a cerca do mundo, de sua realidade.  

Na verdade o termo letramento vem do inglês literacy. “Etimologicamente, a palavra literacy vem 

do latim littera (letra), com o sufixo -cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de ser...” (Soares, 2003, 

p.17), ou seja, literacy é o estado ou condição que assume aquele ou aquela que aprende a ler ou escrever. E não 

apenas ler e escrever como ressalta Soares: 

Implícita nesse conceito está a idéia de que a escrita traz consequências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em 

que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la. Em outras 

palavras: do ponto de vista individual, o aprender a ler e escreve – alfabetizar-se, 

deixar de ser analfabeto, tornar-se alfabetizado, adquirir a “tecnologia” do ler e 

escrever e envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita. (SOARES, 2003, 

p.17) 
 

Neste sentido, analfabeto, alfabetizado e letrado correspondem respectivamente na perspectiva de 

Soares (2003), ao indivíduo que não conhece o alfabeto, que não sabe ler e escrever; estado que torna o 

indivíduo capaz de ler e escrever; o indivíduo capaz de ler, escrever e passa a usar a leitura e a escrita, a 

envolver-se em práticas de leitura e escrita, torna-se uma pessoa diferente, adquire um outro estado, uma outra 

condição. Paralelamente a essa ideia de Soares no que se refere a inserção no mundo letrado Marcuschi, (2005, 

p.25), esclarece que:  

O letramento, por sua vez, envolve as mais diversas práticas da escrita (nas suas 

variadas formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita, 

tal como o indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida em que identifica o 

valor do dinheiro, identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer cálculos 

complexos, sabe distinguir as mercadorias pelas marcas etc., mas não escreve cartas 

nem lê jornal regularmente, até uma apropriação profunda (...) Letrado é o indivíduo 

que participa de forma significativa de eventos de letramento e não apenas aquele 

que faz um uso formal da escrita 
 

Letramento não é leitura por si só, mas, é fundamentalmente, saber usá-la, em meio ao mundo em que 

vive para informar-se sobre temas e assuntos diversos, orientar-se, posicionar-se socialmente e politicamente. E 

para tanto, o indivíduo necessita estar incluído no processo de escolarização, onde uma prática formal e 

institucional de ensino que visa a uma formação integral do indivíduo, sendo que a alfabetização é apenas uma 

das atribuições da escola. A escola tem projetos educacionais amplos, ao passo que a alfabetização é uma 

habilidade restrita. “O ideal seria alfabetizar letrando”, é o que recomenda Maria Francisca Oliveira Santos... [eat 
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al.] (2004, p. 75), afinal o professor alfabetizador precisa alfabetizar e letrar, duas ações distintas, mas não 

inerente. Ou seja, o professor precisa ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita, de modo que o indivíduo se torne ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. 

Os gêneros textuais podem ser conceituados como “artefatos culturais construídos historicamente pelo ser 

humano” (MARCUSCHI, 2005, p. 30). É por essa razão que torna-se necessário organizar a proposta pedagógica 

de alfabetização e letramento conduzindo à apropriação de alguns gêneros, favorecendo a ações de leitura e 

produções de texto realmente comprometidas com o contexto sócio-histórico vivido pelo educando. 

Numa proposta de trabalho com “Jornal” por exemplo, Souza (2007, p. 58) aponta em relação ao suporte 

em destaque: 

Mesmo que as interações sejam às vezes limitadas, quando se pensa em crianças de 

zona rural, este veículo de comunicação está sempre presente no dia a dia do 

cidadão da zona urbana, seja para procurar emprego ou algo para comprar e vender. 

Além do mais, por dar prioridade aos fatos sociais que ocorrem em determinada 

sociedade, o jornal constitui excelente material didático para o ensino de leitura e 

produção de texto.  
 

Seguindo esta linha de pensamento da autora optou-se por traçar algumas sugestões de atividades com o 

jornal, voltada para a leitura e produção de texto de opinião. SOUZA, (2007, p. 162) Inicialmente é sugerido ao 

professor fazer o levantamento do conhecimento das crianças a respeito do conteúdo do jornal (notícias, fotos, 

propagandas, anúncios de emprego, classificados) e de suas divisões(os cadernos ou as partes relativas à política, 

economia, ao esporte, à opinião, etc.), tecendo comentários paralelamente. Depois do comentários e das 

explicações a respeito das manchetes, o professor lê a notícia a ser trabalhada, seguida de discussão para 

interpretação do texto. O professor pode sugerir também a leitura individualizada, onde o aluno lê para o 

professor o texto trabalhado.  E, relação a produção do texto de opinião, esse pode ser feito de forma coletiva, 

onde o professor resgata oralmente as idéias ou informações dos alunos e transcreve no quadro e só após a 

elaboração do texto, este é lido pelas crianças ou pelo professor, e colocado de preferência em folha de atividade, 

servindo para leitura e produção de outro texto.  

 
O trabalho com o gênero jornalístico, por apresentar temas polêmicos e atuais, possibilita a discordância 

de opiniões. Mesmo que a criança não tenha condições de argumentar por escrito seu ponto de vista, porque, está 

na fase inicial de escrita e não apresenta qualquer legibilidade, os diálogos e a elaboração do texto coletivo 

contribuem para que o aluno adquira conhecimento a respeito de textos de opinião, até porque, “[...] o aluno, 

mesmo na fase inicial, é perfeitamente capaz de ir se apropriando desses gêneros, na medida em que é exposto a 

eles, analisando-os, discutindo-os e produzindo-os” 

Para ela o gênero em questão tem sido veiculado principalmente em revistas e jornais.  

“Em resumo: ele é veiculado geralmente em revistas e jornais; apresenta uma 

estrutura composicional formada da ‘fala’ do locutor/autor mais o contexto do 

editor; os contextos recuperados podem ser classificados (objetivo, atrelado e 

interpretativo); seu objetivo principal é o humor; é considerado como leitura de 

lazer;”. (PEDROSA 2007, p.163) 
 

O estudo com frases, sejam elas de revistas, jornais, artigos, e-mails etc., pode ser perpassado por 

trabalhos que objetivam identificar unidades semióticas não verbais (parafrasal), como imagens, e como elas se 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
777 

relacionam com o verbal; pode ser sugerido também pedir que as crianças observem os procedimentos 

supratextuais, como títulos, itálicos, negritos e o que eles revelam sobre os procedimentos enunciativos 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta  pesquisa, o levantamento dos resultados foram obtidos através da realização de entrevistas com o 

corpo docente da Escola Municipal de Educação Básica Castro Alves, bem como, a aplicação de atividades com 

os alunos do 3°ano desta instituição, localizada no Distrito de Barragem Leste, município de Delmiro Gouveia - 

Al, Este trabalho é fruto de uma pesquisa aplicada, onde, procurou-se estabelecer conhecimentos úteis à solução 

dos problemas sociais da comunidade em estudo. Sendo a mesma de cunho quantitativo e qualitativo, pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas através 

de técnicas estatísticas.  

Para fundamentar a pesquisa, foram utilizados como literatura específica deste trabalho vários livros 

dentre os quais formaram a literatura base: CAGLIARI (1993); MARCUSCHI (2007); SOARES (2003), bem 

como, artigos de revistas científicas, acessados no banco de dados do Scielo, Nova escola online, Pepsic e outros 

sites da internet com temas afins ao estudo proposto nesta pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Mediante análise das entrevistas realizadas com o corpo docente do primeiro ciclo da escola em estudo, 

pode-se fazer algumas observações relevantes para este estudo. A ideia que permeia a prática pedagógica de 67% 

dos professores está centrada num conceito amplo do termo “alfabetização”, que significaria tanto o domínio do 

sistema de escrita quanto os usos desses conhecimentos linguísticos em práticas sociais.  

Este caráter que os professores denotam ao termo “alfabetização”, provoca uma ruptura com a concepção 

tradicional de que ler é decodificar palavras, transformando os sinais gráficos em sons, e caracteriza-se como um 

conceito de método analítico que considera que ler é mais importante que decifrar; que o sentido do texto tem 

mais importância que o som do texto. Este conceito está associado a um processo de ensinar e aprender 

habilidades de codificação e decodificação da leitura. Quando questionados sobre o papel do professor na 

formação de seus alunos leitores, 67% dos professores demonstraram coerência, quando enfatizaram a 

necessidade de direcionar as suas aulas tendo como base o uso de recursos variados para incentivar a prática da 

leitura. 

Esta visão reducionista do papel do professor, diante das exigências emergentes ao estudo da língua, 

provavelmente não garante por si só o aprendizado inicial da leitura. Para que esta aprendizagem torne-se 

possível, é preciso que o professor tenha em mente que só se aprende a ler, lendo, observando outras pessoas 

fazerem o mesmo, tentando e errando sempre orientados pela busca de significado ou pela busca de produzir 

algo que tenha sentido. No que se refere à inclusão dos gêneros textuais no planejamento e prática docente, uma 

quantidade de 67% dos educadores em entrevista revelaram total facilidade em se aplicar o trabalho com os 

gêneros textuais em sala. 
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Estes veem o planejamento como algo fundamental para que se promova uma prática educacional efetiva 

e coerente. Consideram pertinente que a sequência didática deva apresentar atividades com os gêneros textuais 

que facilitem a relação com os conteúdos e objetivos que fazem parte do currículo escolar, e de temas atuais, 

onde os alunos possam formar uma opinião a respeito. 

A falta de preparação dessas professoras reflete a falta de incentivo à leitura percebida em sala de aula 

durante as observações. Os alunos apresentam pouca ou quase nenhuma leitura de mundo, isso se constatou a 

partir perguntas direcionadas aos mesmos em momentos de recreio sobre cartazes afixados à parede da escola. 

Os alunos de ambas as turmas sequer sabiam de que se tratava e não faziam esforço algum para lê-los. Já em 

outras turmas, os alunos que não tinham o domínio da leitura levantavam hipóteses a partir das figuras existentes 

no cartaz, enquanto outros liam com prontidão e tentavam compreender a mensagem transmitida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A estudo proposto nesta pesquisa considera que alfabetização e letramento são processos diferentes, cada 

um com suas especificidades, mas complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. O professor ao 

alfabetizar, nessa concepção, ultrapassa o simples ler e escrever e conduz a outras práticas sociais, imprimindo 

novas relações, conhecimentos, formas de linguagem e bens culturais. Os alunos precisam ser envolvidos em 

situações concretas de produção de significados, seja na leitura ou na produção de textos. 

É o contato com o vasto material escrito que permite mais e mais o desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita, pois a leitura não pode ser ensinada, a responsabilidade do adulto é facilitar o aprendizado desta 

atividade através do acesso da criança a uma variedade de textos. 
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RESUMO: Promover a saúde no ambiente escolar é de fundamental importância, pois é o local de propagação 

de conhecimento onde os alunos serão instruídos, consequentemente disseminará o conhecimento adquirido para 

o ambiente familiar e comunitário. Desta forma, objetivou-se promover palestras semanais periódicas para 

informar e alertar os discentes sobre doenças endêmicas no município de Coité do Nóia – AL, como 

Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Doença de Chagas e Tripanossoma Cruzi, transmitindo o conhecimento 

através do lúdico, dessa forma aprimorando o aprendizado. A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de 

Educação Básica José de Sena Filho, Coité de Nóia – AL. As orientações consistiram em um ciclo de palestras 

semanais no turno vespertino no auditório da escola, com o auxílio de slides, cartazes ilustrativos, questionários 

aplicado antes e depois da dinâmica e, por fim, a dinâmica para fixar o conteúdo. Para participar da atividade 

foram selecionados alunos da referida escola, sendo estes de turnos opostos ao turno de realização das palestras.  

A intervenção consistiu numa série de três visitas, com duração de quatro horas cada. As doenças abordadas 

foram Leishmaniose, Tripanossoma Cruzi e Doenças de Chagas. Notou-se que os alunos conheciam 

superficialmente as doenças abordadas. No ultimo encontro foi realizada uma revisão geral e dinâmica, pode-se 

perceber que o conteúdo transmitido foi rapidamente absorvido pelos alunos. Quando se transmite ao aluno 

conhecimento que tenha ligação direta com seu cotidiano, desperta o interesse do mesmo pelo assunto, e durante 

a realização foi perceptível que os alunos sentiram-se atraídos pelos conteúdos, acarretando em uma grande 

interação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doenças negligenciadas, endemias, estabelecimento escolar. 

 

The importance in to approach diseases neglected at the environment 

school: Leishmaniasis visceral and integument and Disease in Chagas. 

ABSTRACT: Promote the cheers at the environment school it is in fundamental importance, because it is 

local in propagation in knowledge at where the students will be inatuated, consequently will disseminate the 

knowledge acquired for the environment family and community. This form, it was aimed promote speeches 

weekly periodic for inform  and alert the students about diseses endemic at the county in Coité of Nóia – AL, as 

leishmaniasis visceral and integument, disease of Chagas, ande Tripanossoma cruzi, transmitting the knowledge 

through of ludic, of that form improving the learning. The search was fulfilled  at school municipal  in education 

basic José in Sena Filho, Coité of Nóia – AL. The guidelines consisted in one  cycle in speeches weekly at the 

shift afternoon at the auditorium gives school, with aid in slides, posters illustrative, questionnaires applied 

before and after gives dynamics and,  per  end, the dynamics  for fix the contente. For to participate gives 

activity were selected students gives referrd to school, being these in shfts opposites to shift in achievement  of 

speeches. The intervention consisted in deries in three visits, with duration in four hours each. At diseases 

addressed were Leishmaniasis, trypanosoma cruzi e disease in Chagas. It was noted what the students knew 

superficially at diseases addressed. At the last meeting was fulfilled one review general and dynamics, it can be 

to perceive that the content transmitted was quickly absorbed by students. When it is transmitted to students 

knowledge that has link direct with your everyday, awake the interest the same fur subject matter, and during the 

achievement was perceptible that students they felt attracted by the contentes, carrying in na big interaction. 

 

KEYWORDS: diseases neglected, endemic, establishment school. 
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INTRODUÇÃO 
 

A escola, enquanto educadora e promotora de saúde, ajuda a construir o sujeito. No ambiente escolar, 

cada um desses sujeitos traz consigo a cultura e a educação do ambiente onde viveram. Com o desenvolvimento 

da criança, a conformação dos recursos que influenciam o desempenho escolar muda naturalmente, sendo 

possível observar a influência do ambiente familiar desde a educação infantil até a universidade (PEREIRA, et 

al, 2014). 

A educação em saúde é um meio importante para ampliação do conhecimento de práticas que se 

relacionam a comportamentos saudáveis por parte dos indivíduos. Nesse contexto, as ações de educação em 

saúde têm caráter persuasivo, pois procuram preceituar certos comportamentos considerados pertinentes para a 

prevenção ou minimização de agravos à saúde (NEVES, et al, 2011). 

Trabalhar saúde no ambiente escolar, ainda mais com crianças do ensino básico, é de crucial importância, 

pois é onde as percepções de mundo estão sendo construídas e desenvolvidas. Alerta-las sobre doenças que estão 

a sua volta e ensina-las o que são essas doenças, formas de prevenir, controlar, entre outros, as ajudará a 

construírem uma mentalidade de consciência e que poderão influenciar outros a sua volta, passando o 

conhecimento adquirido.  

Logo, diante da necessidade de conscientizar os alunos da Escola Municipal de Educação Básico José de 

Sena Filho, no município de Coité do Nóia, situada na região central de Alagoas, objetivou-se promover 

palestras semanais periódicas para informar e alertar os discentes sobre doenças endêmicas como Leishmaniose 

Visceral e Tegumentar, Doença de Chagas e Tripanossoma Cruzi, transmitindo o conhecimento através do 

lúdico, dessa forma aprimorando o aprendizado.  

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Educação Básica José de Sena Filho, localizada na Rua 

21 de setembro, Coité de Nóia – AL que tem as seguintes coordenadas geográficas: latitude: 9° 38’ 9” sul, 

longitude: 36° 35’ 3” oeste. As orientações consistiram em um ciclo de palestras semanais no turno vespertino 

no auditório da escola, com o auxílio de slides, cartazes ilustrativos, questionários aplicado antes e depois da 

prática (como a pesquisa envolve participação de pessoas foi necessário submeter o projeto ao Comitê de Ética 

conforme estabelecido na Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016 para aprovação) e atividade prática ao final 

para fixar o conteúdo. Para participar da atividade foram selecionados alunos da referida escola, sendo estes 

alunos das turmas de 9° ano “A” e “B” matutino, EJA 7° e 10° períodos noturno, todos esses alunos juntos 

formavam uma única turma. A atividade consistiu-se em uma série de 3 visitas, com 4 horas cada uma (aula I –

Leishmaniose; Aula II – Tripanossoma cruzi e Doenças de Chagas; Aula III – Revisão e dinâmica). 

 O nome da dinâmica foi “torta na cara”, a qual funcionou da seguinte forma; a turma foi dividida em dois 

grupos “A” e “B”, escolhia-se um participante de cada o grupo que iriam competir. Foram feitas cartas com 

perguntas relacionadas com as duas primeiras aulas, a pessoa que estava coordenando a dinâmica retirava uma 

carta, aleatoriamente, e fazia-se a pergunta, quem soubesse da resposta teria que pegar um lápis de quadro 
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branco que estava em cima de uma carteira escolar, e caso a acertasse, tinha o direito de dar uma “tortada” de 

chantilly na face do outro; e dava-se o mesmo caso a pessoa que pegasse o lápis e não soubesse da resposta. 

Toda a dinâmica foi feita com descontração e sem haver agressão entre alunos; em todo o momento os discentes 

foram orientados a agirem de forma amigável uns com os outros e buscar adquirir por intermédio daquela 

atividade, ainda mais ter compreensão do conteúdo. 

Figura 1. Palestras de Leishmaniose e Doença de Chagas. Coité do Nóia, Alagoas. 2018. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram aplicados questionários antes e depois de cada palestra para analisar o grau de conhecimento do 

alunado, e detectou-se que os alunos já possuíam um conhecimento superficial dos conteúdos abordados pelo 

fato que o município estava sendo atingido por essas doenças. O questionário era composto de sete perguntas 

sobre a doença que estava sendo falada no dia de cada palestra.  

A primeira palestra teve como tema “Leishmaniose visceral e tegumentar”, no questionário quando 

perguntado o que era Leishmaniose 32 alunos responderam corretamente que era uma parasitose, enquanto que 8 

responderam que era uma virose ou tuberculose, pois eram perguntas com opções de múltipla escolha. Ao ser 

perguntado sobre quem transmitia a doença 24 alunos responderam certo que era pelo mosquito-palha, e 16 

responderam que era pelo cachorro ou macaco; quando indagado quantos tipos de Leishmaniose existiam 20 

disseram que eram 2 tipos e os demais marcaram outra opção. Quanto à infecção, 20 responderam que era pela 

picada do mosquito e 20 pela mordida de cachorro. Se havia algum tipo de vacina para doença, 12 disseram que 

não e 28 que sim. Quanto à prevenção 22 responderam que deveria haver a pulverização e limpeza das casas 

para evitar o mosquito-palha, enquanto que 18 disseram que os cães deveriam ser sacrificados e por fim foi 

perguntado se o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) podia influenciar na infecção e agravação da 

doença, 28 responderam que sim e 12 responderam que não (Figura 1). 
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Figura 2.  Resultado dos questionários aplicados antes da palestra sobre Leishmaniose. Coité do Nóia, 

Alagoas, 2018. 

 

 Após a palestra o questionário foi reaplicado e notou-se que os alunos tinham entendido bastante do 

conteúdo. Para a primeira questão apenas 2 alunos erraram, para a segunda, terceira, quarta e quinta não 

houveram erros; na sexta questão 4 alunos responderam que como forma de prevenção deveria haver a matança 

dos cães infectados, sendo que a alternativa certa seria que deveria haver pulverização e limpeza das casas para 

evitar o mosquito-palha e na questão sete 1 aluno respondeu que o HIV não influenciava na infecção e agravação 

da doença (Figura 2). 

Figura 3.  Questionários aplicados pós- palestra sobre Leishmaniose. Coité do Nóia, Alagoas, 2018. 

 

 

Na semana seguinte a escola foi visitada novamente com o intuito de realizar a segunda palestra, e foi 

abordado o tema Tripanossoma cruzi e Doença de Chagas. Foi aplicado também questionários antes e depois da 

palestra para avaliar o quanto os alunos sabiam do tema que seria abordado. Para o que seria doença de Chagas 
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32 alunos disseram que era uma parasitose e os demais disseram que não, para o transmissor desta doença 34 

alunos afirmaram que quem transmite a doença é o barbeiro e 6 marcaram outra alternativa. Quando perguntado 

se o desmatamento favorecia na transmissão desta antroponose 30 alunos disseram que sim e 10 disseram que 

não; quando indagado qual a principal forma de transmissão todos disseram que era pela mordida do barbeiro; 

em questão da existência de vacina para a parasitose em pauta 19 alunos disseram que existia sendo que 21 

disseram que não existia; no caso da prevenção, 24 alunos afirmaram que o meio mais eficaz é combater o 

triatomíneo por intermédio de mudança de moradia e pulverização das casas, enquanto que 16 disseram que 

caçados todos os barbeiros para se extinguir a doença e para a co-infecção com HIV, 32 alunos disseram que 

sim, que influencia e agrava a doença, enquanto que 8 disseram que não, não influencia na agravação da doença 

(Figura 3). 

Figura 4.  Análise dos resultados dos questionários aplicados antes da palestra sobre Tripanossoma cruzi e 

Doença de Chagas. Coité do Nóia, Alagoas, 2018. 

 

 

 Depois da palestra foi reaplicado o questionário e constatou-se que o alunado tinha aprendido muito do 

conteúdo passado, pois não houve respostas erradas, todas as questões do questionário foram respondidas 

corretamente mostrando que os discentes estavam atentos a todo o conhecimento transmitido (Figura 4). 
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Figura 5.  Resultado dos questionários aplicados pós- palestra sobre Tripanossoma cruzi e Doença de 

Chagas. Coité do Nóia, Alagoas, 2018. 

 

 A terceira visita a escola, teve como objetivo realizar uma dinâmica (torta na cara) sobre os conteúdos 

abordados nas palestras anteriores. Pode-se perceber com essa prática que os alunos tinham aprendido bastante 

dos conteúdos que foram passados, pois praticamente não houve respostas erradas. 

Com o iniciar das palestras, logo foi possível observar o interesse e o grau de conhecimento por parte 

dos alunos em relação ao que seria falado conteúdo, pois no município havia casos de pessoas acometidas pelas 

doenças. Os conteúdos demonstrou ser relevante por abordar uma doenças que estão inseridas no cotidiano do 

alunado, observou-se uma crescente empolgação e curiosidade em relação aos momentos iniciais das aulas. Tal 

fato perdurou ao ser falado da principal forma de transmissão da doença (Leishmaniose), que é pela picada do 

mosquito-palha (lutzomyia longipalpis), algo que se deu por os alunos pensarem que a doença era transmitida 

somente pelo cachorro “não sabia que era um mosquito que fazia isso” – explanaram alguns alunos. E sabe-se 

que a Leishmaniose é causada por protozoários do gênero Leishmania, a doença é transmitida por meio de 

vetores flebotomíneos infectados e possui um amplo aspecto de manifestações clínicas, variando de acordo com 

a espécie de Leishmania envolvida (MARTINS, 2013). Os alunos acharam fascinante o fato de que não existe 

apenas um tipo de Leishmaniose. No continente americano, a doença apresenta variações na forma clínica, sendo 

conhecida tanto como leishmaniose tegumentar americana (LTA), que apresenta uma incidência de milhões de 

casos/ano, quanto como leishmaniose visceral americana (LVA) que possui incidência menor quando comparada 

com a LTA (ALMEIDA & SANTOS, 2011). Daí a importância de ter palestras educacionais de saúde nas 

escolas, pois existem questões que são dúvidas para muitos discentes e que podem servir para que seja 

transmitido não só para eles, mas também para a comunidade a qual eles estão inseridos, visando que os mesmos 

podem passar as informações adquiridas para as pessoas estão ao seu redor. 

 Machado e Whanderley (2011) citam que quando se ensina, não é necessária apenas uma priorização 

de conteúdos. Deve-se levar em conta “como ensinar” para se chegar ao resultado final esperado: a 
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transformação da realidade a partir da modificação do comportamento via novos conhecimentos. Salci, et al 

(2013) falam que a educação em saúde é uma temática complexa em sua exequibilidade, devido às diversas 

dimensões que a compreendem: política, filosófica, social, religiosa, cultural, além de envolver aspectos práticos 

e teóricos do indivíduo, grupo, comunidade e sociedade. Além disso, abarca o processo saúde-doença nas duas 

facetas dessa ação na saúde, se faz necessária para sua manutenção ou para evitar e/ou retardar a presença de 

doença, e a doença, torna-se essencial para trazer qualidade de vida à pessoa e/ou retardar as complicações do 

processo de adoecimento.  

Relacionar o tema com detalhes aparentemente mútuos do cotidiano despertou maior atenção do 

alunado, embora não seja possível aplicar essa estratégia em todo conteúdo abordado. Quando se discute saúde 

pública, não há muitas opções disponíveis que desperte interesse em um aluno de Ensino Fundamental para se 

usar na sala de aula. Nesse caso, é vantajoso utilizar de aulas práticas, como foi exposto com a realização de uma 

dinâmica ao final das palestras. 

 As práticas educativas em saúde têm sido desenvolvidas, sobretudo, com base na transmissão de 

informações e na persuasão e com ênfase em adoecimentos. Essas práticas ancoram-se no modelo tradicional de 

educação em saúde, caracterizado pela ampliação das informações sobre os agravos de saúde das pessoas e pelas 

recomendações de comportamentos considerados certos ou errados (SOARES, et al. 2017). Desta forma, utilizar 

atividade prática inovadora e que chame a atenção em sala de aula proporciona ao alunado melhor fixação e 

compreensão de conteúdos.  

CONCLUSÕES 

 Portanto, concluiu-se que os alunos da referida escola possuíam sim um conhecimento sobre as doenças 

que foram abordadas, no entanto este era distorcido ou incompleto. Ao fornecer ao aluno um conhecimento que 

possa ter ligação direta com seu cotidiano, têm-se um maior interesse do mesmo pelo assunto, foi perceptível que 

os alunos se sentiram atraídos pelos conteúdos por conta que os assuntos faziam parte do cotidiano dos mesmos, 

acarretando em uma grande interação e denotando-se, também, que o uso de práticas na educação em saúde é 

eficiente para a interação entre os alunos e melhor assimilação dos conteúdos.  
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RESUMO: O presente trabalho busca apresentar as primeiras impressões dos alunos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), do 

campus Santana do Ipanema, do curso de licenciatura em pedagogia. O estudo teve como objetivo apresentar as 

dificuldades encontradas pelos estudantes ao fazer os primeiros encontros com as pessoas que compõe a escola, 

traz algumas narrativas sobre os desafios e dificuldades encontradas e busca fazer uma reflexão sobre como 

estamos pensando a escola e as dificuldades que permeiam esse espaço. A estruturação desse estudo buscou 

referencial teórico que dialogasse com o conteúdo proposto como Tardif (2002), Freire (1998), Alves e Garcia 

(1999) entre outros. Os resultados demostram a complexidade que permeiam a escola e quão importante é o 

PIBID para educadores em início de formação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID, Formação Inicial, Relação teoria/prática. 

 

The importance of PIBID to the education undergraduate State University 

of Alagoas: challenges and prospects. 
 

ABSTRACT: The present work seeks to present the first impressions of the scholarship students of Initiation 

Program of Scholarship for Teaching (PIBID), of the State University of Alagoas (UNEAL), of the university 

campus Santana of Ipanema, of the course of degree in education. The study aimed to present the difficulties 

encountered by the students when making the first encounters with the people who make up the school, brings 

some narratives that about the challenges and difficulties encountered and seeks to make a reflection on how we 

are thinking about the school and the difficulties that permeate in this space. The structuring of this study sought 

theoretical reference that dialogue with the proposed content as TARDIF (2002), FREIRE (1998), ALVES and 

GARCIA (1999) among other. The results show the complexity that permeates the school and how important is 

the PIBID for early training educators. 

 

KEYWORDS: PIBID, initial training, theory/practice relationship. 

 

INTRODUÇÃO  

Aqui abordaremos algumas reflexões sobre as primeiras experiências dos estudantes do curso de 

pedagogia da Universidade Estadual de Alagoas que compõem o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), relatando os estranhamentos que são encontrados ao unir teoria e prática, levando em conta 

que as pessoas envolvidas são estudantes de períodos diferentes da primeira metade do curso. 

mailto:valeria.chagas@outlook.com
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         Os relatos abordados nesse texto foram possibilitados pela vivência dos bolsistas no primeiro mês de 

atividade do subprojeto na Escola Municipal de Educação Básica Iracema Salgueiro situada no município de 

Santana do Ipanema no Estado de Alagoas. Estas atividades que iniciaram em agosto de 2018, tem carga horária 

mínima exigida de oito horas semanais, cujo o primeiro objetivo é o conhecimento da instituição, bem como das 

pessoas que compõem a escola: professores, coordenadores, alunos, merendeiras, vigilantes e famílias 

envolvidas. Também objetiva a investigação da própria prática em formação, pois a vivência no PIBID propõe 

desenvolver competências para avaliar a práxis educativa. 

Buscando um olhar mais aprofundado sobre a própria vivência dentro do PIBID, fazemos uso deste 

estudo para contextualizar as visões iniciais de pessoas que agora entram na escola de educação básica não mais 

como simples estudantes do ensino regular e sim como educadores em formação, que precisam solidificar essa 

relação teoria-prática, objetivando ainda analisar a ação educativa e se familiarizar com o  espaço de atuação 

onde está inserido. Dessa forma estaremos também somando os conhecimentos já adquiridos no curso de 

Pedagogia com as ações desenvolvidas pelo professor no dia a dia.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

          A metodologia utilizada fundamentou-se em estudos bibliográficos com teóricos como Alves e Garcia 

(2000), Freire (1996) Tardif (2002). Para elaboração do trabalho utilizou predominantemente a pesquisa 

qualitativa, e de acordo com Mattos (2004, p. 34) “na pesquisa qualitativa, geralmente, utilizam-se recursos 

como: entrevistas (com perguntas abertas e fechadas), história de vida, entrevista oral, estudo pessoal, mapas 

mentais, estudos observacionais, observação participante ou não”. Desse modo foi realizada uma pesquisa de 

campo no espaço escolar objetivando obter informações que nos ajudassem na produção de um diagnóstico da 

realidade da escola. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entendendo o significado do PIBID 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID, é uma ação desenvolvida pelo MEC, 

objetivando promover uma aproximação prática dos estudantes da primeira metade dos cursos de licenciatura 

com cotidiano das instituições públicas de educação básica no ambiente em que estão inseridas. 

Os discentes dos cursos de licenciaturas que integram o programa, os professores supervisores, os 

coordenadores de área e os coordenadores institucionais recebem bolsas por um período de dezoito meses. Os 

projetos de iniciação à docência são desenvolvidos pelas instituições de educação superior em conjunto com as 

redes de ensino, conforme preconiza uma publicação online realizada pela CAPES em setembro de 2008: 

Os projetos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar ainda 

na primeira metade do curso, visando estimular, desde o início de sua formação, a 

observação e reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas. Os 

discentes serão acompanhados por um professor da escola e por um docente de uma 

das instituições de educação superior participantes do programa.  
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Primeiras impressões dos estudantes 

 

O grupo no qual estamos inseridos é composto por nove pessoas (sendo estes, oito bolsistas e uma 

voluntária) estudantes do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Alagoas, campus Santana do 

Ipanema, pela coordenadora de área e docente do referido curso,  e pela supervisora docente da Escola Municipal 

de Educação Básica Iracema Salgueiro.   

Figura 1: Grupo de iniciação à docência da Escola Municipal de Educação Básica Iracema Salgueiro do 

turno vespertino. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 

Mediante ao primeiro momento em que ficamos alocados na Escola Iracema Salgueiro, localizada em 

um bairro comercial da cidade de Santana do Ipanema- AL, sob a orientação da coordenadora do projeto e a da 

professora supervisora foram perceptíveis as grandes dificuldades que iriamos encontrar, a exemplo do registro 

abaixo feito por um dos bolsistas: 

Quando fomos conhecer os estudantes e a  sala na qual estamos desenvolvendo o 

projeto, ficou visível a realidade na qual eles se encontram: sujeitos oriundos de 

comunidades carentes. Esse fator foi uma das nossas primeiras dificuldades, pois 

dessa forma começaram a surgir os questionamentos acerca de como iremos 

trabalhar com essas crianças que vivem numa realidade precária causadora de 

entraves (Bolsista M1).   
 

 Pode-se perceber pela fala da aluna bolsista que houve um grande estranhamento em relação a realidade 

escolar em que se encontram os estudantes da instituição. Esse desconhecimento da realidade é muito natural, 

visto que os pibidianos, ainda sem experiência com a docência, estavam fazendo o reconhecimento da escola, 

das pessoas que a compõem e também passando a entender melhor a proposta do próprio subprojeto no qual 

estávamos inseridos. É importante ressaltar que esses registros produzidos por nós estudantes é de suma 
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importância para a nossa formação como profissional, possibilitando perceber-se no espaço em que estávamos 

alocados e para a nossa autorreflexão, conforme referenda Nóvoa (2009, p.8), quando afirma que: 

Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de prática, reforça-se um 

sentimento de pertença e de identidade profissional que é essencial para que os 

professores se apropriem dos processos de mudança e os transformem em práticas 

concretas de intervenção. É esta reflexão coletiva que dá sentido ao 

desenvolvimento profissional dos professores.  

            Nessa perspectiva, procurou-se durante esses primeiros momentos fazer mais do que uma observação 

do espaço que passamos a ocupar, foi preciso estar atento a todos os detalhes, fazendo anotações dos 

acontecimentos, registrando todos os detalhes que em um primeiro momento pode parecer insignificante, mas 

que é de suma importância para que se possa identificar as dificuldades do dia a dia e juntos com a professora 

poder montar estratégias para mudar a realidade dos alunos, como bem  exemplifica Tardif (2002, p.58) quando 

diz que: 

[...] os saberes mobilizados e empregados na prática cotidiana, saberes esses que 

dela provêm, de uma maneira ou de outra, e servem para resolver os problemas dos 

professores em exercício, dando sentido às situações de trabalho que lhes são 

próprias.  

 

Estabelecer uma boa relação entre o grupo de bolsistas de iniciação à docência que está adentrando na 

instituição e os sujeitos que a compõem também é importante, pois contribui de forma significativa nesse 

processo de busca por estratégias que auxiliem para um melhoramento da prática cotidiana. Torna-se natural 

ocorrer certa resistência por parte dos colaboradores da escola, por ser algo novo, que consequentemente causa 

esse estranhamento. Esse fator é nítido no depoimento  de uma das bolsistas: 

Como em todas as relações cotidianas que estabelecemos na sociedade tem alguns 

entraves, nessa iniciação à docência não foi diferente, fomos muito bem 

recepcionados por todos na escola, mas isso não impediu de acontecer alguns 

estranhamentos e olhares indiferentes. Mas tenho convicção de que isso é natural 

nas relações sociais. (Bolsista M3). 

Assim, os relatos dos estudantes de iniciação à docência mostram todos os desafios que permeiam o 

processo formativo do educador, e também aborda questões de aprendizado que o curso de pedagogia não pode 

proporcionar enquanto estudo de teorias. O processo de formação pelo viés do PIBID, passa por vivências e 

interações entre a verdadeira práxis educativa, conforme nos alerta Freire (1996,p.12), quando declara que: “Não 

há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”.  

Aprofundando o olhar sobre a escola 

Levando em conta as adversidades que acontecem no cotidiano das escolas, os pibidianos devem ter um 

olhar meticuloso sobre a mesma, para compreender o que nela acontece e os meios utilizados para poder pensar 

numa intervenção adequada, pois sabemos que a escola é um espaço complexo e imprevisível, tendo em vista 

que: 
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Muito se fala sobre a escola, de fora da escola, de longe da escola, muitas vezes a 

partir de um absoluto desconhecimento em relação ao que acontece dentro da escola 

a cada dia, quando os profissionais que nela atuam, os alunos e alunas e seus pais, e 

a comunidade onde ela está inserida estão cotidianamente interagindo. A escola da 

qual tantos falam é uma simplificação a partir de um paradigma reducionista que 

ignora tudo o que se passa e se cria nesse espaço/tempo de aprender e ensinar, de 

relação de subjetividades, de encontros e desencontros, de socialização. (ALVES E 

GARCIA, 2000, p.7) 

 
 Estamos acostumados a ouvir comentários sobre a escola a partir de uma visão superficial, de pessoas 

que não conhecem o cotidiano escolar, como por exemplo alguns pais que culpam os professores pelo mal 

desenvolvimento de seu filho, sem ao menos saber o que acontece neste meio. Após tanto ouvir interpretações 

erradas sobre o âmbito escolar, nós pibidianos, devemos buscar desmistificar essa visão que a sociedade nos 

impõe aspirando discernimento da realidade escolar.  

Figura 2: Pibidianos em sala de aula auxiliando a professora e desvendando os processos metodológicos 

usados por ela. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2018) 

 

 Essa desmistificação ocorre através da vivência na instituição, na conversa com o corpo docente, na 

observação na sala de aula, praticando um olhar crítico, investigando de forma minuciosa as vantagens que a 

escola oferece, e os impasses que são impostos a ela, em consonância com o que diz Alves e Garcia (2000, p. 

13), “estamos dedicadas a investigar os processos de criação dos processos escolares, investigando-os no próprio 

processo de fazer, no seu deslizar, em sua própria história, mas considerando suas tantas e necessárias 

diferenças”. 

Buscando interpretar a prática, é compreensível, através da vivência, notar as contribuições de uma 

perspectiva do conhecimento fundamentada na relação entre teoria e prática, assumida como ponto de partida de 
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toda e qualquer suposição em torno do processo pedagógico. Sendo assim, o argumento sobre a ação docente nos 

possibilita refletir sobre as diversas dimensões do trabalho pedagógico. 

PARA NÃO CONCLUIR 

Com base nos relatos aqui dispostos, não temos autoridade para chegar a uma conclusão. No entanto, fica 

claro que a pequena experiência já vivenciada por nós bolsistas do PIBID, trouxe algumas indagações acerca do 

ato de ensinar, ato esse que não se resume na simples transposição de conhecimentos.  

Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível a pressuposição por 

parte dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiência da 

produção de certos saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser 

simplesmente transferidos. (FREIRE, 1996, P.13) 

 A prática é em si, fundamental nesse processo de concretização de conhecimentos, e o PIBID é uma 

oportunidade de nos construirmos como bons profissionais, pois possibilita um contato direto com a docência e 

com o contexto dos espaços nos quais iremos atuar. Tem sido uma experiência muito gratificante para todos nós 

que estamos envolvidos.    

 Tendo consciência das limitações encontradas nesse primeiro momento, pode-se dizer que no curto 

tempo que estamos no espaço escolar, mesmo com tantas informações coletadas, algumas observações, 

participando do cotidiano desses sujeitos, ainda assim, podemos afirmar que lidar com seres humanos é um fator 

complexo, pois implica na subjetividade de cada um. Corroborando com Alves e Garcia (2000), faz-se 

necessário caminhar tocando as pessoas, deixando-se ser tocadas pelas mesmas, logo, olhar para esses sujeitos 

tendo essa sensibilidade enquanto pesquisador requer tempo para que isso possa ser refletido, dialogado e 

construído. Entretanto, estamos caminhando em meio esse processo de análise e estudos para que possamos 

repensar, junto com os sujeitos da escola, sobre o contexto e não temos prioridade – ainda – para mergulhar a 

fundo nessa perspectiva.  

 Através desse olhar buscamos investigar o cotidiano escolar assumindo um papel observador e 

explorador, coletando diretamente do local os fenômenos que acontecem diariamente e corroborando na 

ampliação do saber daquilo que já tínhamos ideia de como poderia ser. Dessa forma, estaremos colocando em 

prática esse desejo em investigar o âmbito escolar, entendendo-o como um espaço que se inventa e reinventa, 

atentando para os fatores que ainda não percebemos. Finalizamos aqui essa pequena discussão acerca dos 

desencontros e aprendizagens proporcionados pelo projeto mesmo com tão pouco tempo, visamos construir 

futuramente trabalhos embasados no impacto que o PIBID acarretou nas nossas vidas pessoais e profissionais.  
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A importância  dos  jogos  cooperativos  na  formação  da   criança no 

ensino fundamental  I. 
 

Ana Paula Ramos dos Santos1;  Débora Jackeline da Silva2 
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RESUMO: Considerando os estágios de desenvolvimento  Moral no ser humano, a autonomia é um aspecto 

da formação integral do indivíduo que envolve a compreensão do agir de forma cooperativa, condição básica 

para a convivência harmoniosa em sociedade. A educação como processo formativo, dinâmico, inconcluso e 

contínuo, necessita desenvolver ações pedagógicas  que possibilitem o progresso do indivíduo, já nos anos 

inicias da educação básica, proporcionando uma aprendizagem processual. Os jogos cooperativos constituem 

instrumentos importantes na construção da aprendizagem, permitindo uma formação plural envolvendo todos os 

aspectos formativos da condição humana: o físico, biológico, o emocional e o espiritual.  O modelo formativo 

ainda  presente nas nossas escolas,  seguem um padrão linear de formação,  através de um ensino fragmentado  e 

conteudista, que não  considera os elementos formativos da personalidade, tornando a sala de aula um espaço 

monótono e cansativo, desestimulando a criança na descoberta do mundo, através da sua curiosidade, da sua 

participação e liberdade de  expressão.  É necessário o desenvolvimento pleno de todas as potencialidades da 

criança no âmbito individual e coletivo, proporcionando uma aprendizagem significativa  associando a realidade 

cultural, histórica e social da criança aos saberes cientificamente produzidos, considerando seus saberes e valores  

anteriormente adquiridos nos espaços educativos  fora da instituição escolar. A experiência vivenciada na sala, 

utilizando os jogos cooperativos, foi determinante para a nossa percepção quanto a urgente necessidade de 

desenvolvimento de uma pedagogia da cooperação a ser utilizada  na sala de aula. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica, Aprendizagem. 

 

The importance of cooperative games in the formation of children in 

elementary school I. 
 

ABSTRACT: Considering the stages of moral development in the human being, autonomy is an aspect of the 

integral formation of the individual that involves the understanding of acting cooperatively, a basic condition for 

harmonious coexistence in society. Education as a formative process, dynamic, inconclusive and continuous, 

needs to develop pedagogical actions that enable the progress of the individual, already in the early years of 

basic education, providing procedural learning. Cooperative games are important tools in the construction of 

learning, allowing a plural formation involving all the formative aspects of the human condition: the physical-

biological, the emotional and the spiritual. The formative model still present in our schools, follow a linear 

pattern of formation, through a fragmented and content teaching, that does not consider the formative elements 

of the personality, making the classroom a monotonous and tiring space, discouraging the child in the discovery 

of the through their curiosity, participation and freedom of expression. It is necessary the full development of all 

the child's potential in the individual and collective scope, providing meaningful learning by associating the 

cultural, historical and social reality of the child with the scientifically produced knowledge, considering their 

knowledge and values previously acquired in educational spaces outside the school institution. The experience 

lived in the room, using cooperative games, was decisive for our perception of the urgent need to develop a 

pedagogy of cooperation to be used in the classroom. 
 

KEYWORD: Basic Education, Learning. 

 

INTRODUÇÃO 
 

         O presente trabalho é fruto de uma série de observações realizadas  em  uma sala de aula, do 4º. Ano do 

ensino fundamental I, de uma escola pública da rede estadual de Ensino, Escola Estadual Major Emiliano da 

Fonseca, situada na cidade de Maceió,  capital do estado de Alagoas, localizada no bairro do Vergel do Lago, 

mailto:ana.ramos@cedu.ufal.br
mailto:deborajackeline22@gmail.com
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bairro periférico,  cuja população  encontra-se em condições de  vulnerabilidade sócio - econômica,  tendo como 

principal fonte de renda a pesca  desenvolvida  no complexo lagunar da Lagoa Mundaú. Nosso principal objetivo 

consistiu em analisar a aprendizagem dos saberes científicos das diversas disciplinas presentes no currículo 

proposto  para  este nível de escolarização, com  a utilização dos recursos pedagógicos dos jogos corporativos, 

através da análise  dos aspectos  significativos da aprendizagem, como o desenvolvimento pessoal, a participação 

coletiva,  a  integração. Realizamos visitas periódicas durante o decurso dos meses de abril, maio e junho do ano 

letivo de 2018, realizamos registros fotográficos e o estudo do diário etnográfico das atividades, desenvolvido 

pela professora “X”, durante as aulas as quais foram utilizados diversos jogos corporativos, os quais 

proporcionaram inúmeras  possibilidades  de aprendizagens significativas. Segundo Freire (1997, p.24) 

 

Além desses aspectos levantados rapidamente e que detalharemos mais 

adiante, é preciso entender que as habilidades motoras, desenvolvidas num 

contexto de jogo, de brinquedo, no universo da cultura infantil, de acordo 

com o conhecimento que a criança já possui, poderão se desenvolver sem a 

monotonia dos exercícios prescritos. Talvez não se tenha atentado para o fato 

de que jogos, tem exercido ao longo da história, importante papel no 

desenvolvimento das crianças. 

 
       Diante da necessidade de proporcionar  na educação básica, nas séries iniciais uma formação integral, que  

considere a complexidade do ser humano, respeitando suas especificidades, sua cultura, seus valores e os saberes   

anteriormente adquiridos  em outros espaços educativos, torna-se imprescindível  a construção de  práticas 

pedagógicas que permitam o desenvolvimento pleno, através da emoção, das sensações, dos sentimentos, 

constituindo  elementos essenciais na formação complexa do indivíduo,  em  busca do desenvolvimento da 

humanização do humano. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

         Realizamos durante o período de 3 meses, visitas  semanais à sala de aula,  para observação silenciosa  do 

desenvolvimento da aula da professora “X”, profissional formada em pedagogia, com 10 anos de experiência em 

sala de aula do ensino fundamental, sempre atuante na mesma escola desde o início da sua carreira docente. 

Através do diário da aula, a professora “X”, realizou diversas anotações das vivencias produzidas em sala de 

aula, foram observadas o desenvolvimento das etapas propostas para a vivência dos jogos em sala de aula, a 

abordagem científica para a apresentação dos conteúdos educativos relacionados  aos saberes disciplinares,  as 

orientações repassadas aos alunos para o bom desempenho das tarefas, o acompanhamento da professora durante 

a execução das etapas do processo, as necessárias interferências  disciplinares e educativas.  

         Em  relação ao  desenvolvimento pedagógico dos  educandos, observamos o aumento do  nível de 

participação individual e coletiva,  a interação com os colegas,  a disponibilidade para  realizar as tarefas, o 

respeito à participação dos  companheiros, a harmonia e a participação  durante a realização das atividades 

coletivas, a disposição em participar, o estímulo pessoal e coletivo, o grau de entusiasmo individual e grupal ao 

concluir as tarefas, a ajuda mútua, a participação de todos para que todos  interajam e realizem  as etapas 

propostas  obtendo coletivamente os  objetivos. Freire (2000), fala em sua Pedagogia da Autonomia na 

importância do desenvolvimento da curiosidade nos educandos e nos professores,  como um processo de 

desenvolvimento  da criticidade: 

 

Como manifestação presente à experiência vital, a curiosidade humana vem 

sendo histórica e socialmente construída e reconstruída. Principalmente 

porque a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá 

automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativo progressista 

é exatamente o desenvolvimento da curiosidade, crítica, insatisfeita, indócil. 

(FREIRE, 2000, p.35) 

 
       Citamos a seguir um dos relatos realizados pela professora X em seus registros etnográficos das experiências 

vividas em sua sala de aula, o conteúdo desenvolvido com essa atividade, especificamente as quatro operações 

matemáticas. 
            Relato de Experiência de Aplicação do Jogo A Pescaria e Roleta Numérica. 
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        Atividade realizada no dia 21/07/2018, na turma do 4º ano A, com 17 crianças, com o objetivo de 

desenvolver a atenção, concentração, raciocínio lógico e resolver problemas matemáticos de adição, subtração, 

divisão e multiplicação. 

        Iniciamos a aula convidando a turma para uma pescaria. Questionamos quem já tinha participado de uma 

pescaria e em que local. Falei da importância da preservação da lagoa Mundaú. Apresentei imagens da lagoa nos 

anos 90 e da atualidade. Observação: a maioria das crianças moram nas margens ou próximo da lagoa Mundaú. 

Em seguida arrumamos o cenário com ajuda de algumas crianças e dividimos a turma em duas equipes. Cada 

equipe escolheu um colega para fazer as anotações nos cadernos. Fizemos a leitura das regras do jogo, o qual 

ficou definido que em cada rodada participaria 02 crianças de cada equipe. Elas teriam que aguardar o sinal para 

iniciar a pescaria. Foi estipulado o tempo de 30 segundos para cada dupla.  
        Os pescados seriam colocados na bandeja de cada grupo, onde seus representantes fariam a contagem com 

ajuda dos membros da equipe e os representantes fariam o registro de cada rodada, depois os devolvia para a 

água.  

        Após a participação dos mesmos, anotou-se a pontuação que cada um conseguiu para a sua equipe. Foi dado 

continuidade, até que todos os membros de todas as equipes participassem. 
    Concluída a brincadeira, fez-se o somatório dos pontos de cada equipe e verificamos qual foi à vencedora. 

Posteriormente, foi realizada uma atividade, onde os mesmos responderam a partir dos resultados obtidos pelas 

equipes na brincadeira. Houve um sorteio de duas crianças para falarem sobre a sua experiência com relação ao 

jogo A Pescaria.  
      Após o recreio, iniciamos o outro jogo, Roleta Numérica, como objetivo do jogo anterior. 

     Feita a leitura das regras do jogo, o qual ficou estabelecido que: o jogo seria realizado em dupla. As roletas 

devem ser giradas duas vezes obtendo dois números (um em cada rodada). Cada dupla anotaria os resultados das 

rodadas, em uma folha de papel e em seguida resolveria as operações, por fim apresentariam os resultados para 

turma informando as estratégias utilizadas para alcançá-los.  
       Sorteou-se a ordem dos participantes e o jogo foi iniciado. Nesse jogo foi trabalhado soma, subtração e 

multiplicação. 

       Verificamos que o jogo, proporcionou o trabalho interdisciplinar, unindo a ludicidade a aprendizagem 

significativa, pois a partir da mesma, foi constatado que a maioria da turma, melhorou na adição e subtração, 

porém a multiplicação e a divisão necessitam ainda muito treino por parte destes, visto que demonstraram muita 

dificuldade nessa competência na hora de fazer os cálculos. Houve um ótimo envolvimento da turma, em todas 

as etapas planejadas, desde a confecção dos  jogos, durante  a brincadeira e até nos comentários. É notório que é 

possível promover a aprendizagem através de brincadeiras, pois as mesmas permitem trabalhar inúmeros 

conteúdos de uma maneira mais fácil das crianças compreenderem, pois as mesmas fazem parte de seu universo. 
       De acordo  com o relato da professora “X”, observamos   um importante elemento  pedagógico presente no 

contexto do  desenvolvimento do jogo cooperativo, a  interdisciplinalidade  entre os saberes das ciências naturais 

e das ciências exatas, construindo  uma proposta curricular progressista atendendo  as demandas educacionais da 

escola, a medida que esta se posiciona como instituição social formadora e transformadora da sociedade. Moreira 

e Candau (2007) definem o currículo como: 

 
Um conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o 

consumo de significados no espaço social e que contribuem, intensamente, 

para a construção de identidades sociais e culturais. (MOREIRA E 

CANDAU, 2007).  

 

       Buscamos ainda em Freire a base fundamental da ação pedagógica enquanto compromisso profissional do 

educador comprometido com uma educação ampla, dialógica e processual: 

 

Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de “distanciar-se” dele 

para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e, 

transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação; um ser que 

é e está sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este ser é 

capaz, por tudo isto, de comprometer-se. (FREIRE, 1979,p. 17). 

 

     Percebemos  o quanto os jogos corporativos desenvolvidos em sala de aula, constitui-se um rico elemento 

pedagógico, permitindo múltiplas reflexões para educadores e educandos, enquanto seres  históricos sociais e 

culturais,  no desenvolvimento formativo contínuo através da construção do conhecimento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

      Os resultados obtidos durante as vivências dos jogos em sala de aula, proporcionaram múltiplas 

aprendizagens por parte dos educandos, através de diversos aspectos  formadores de uma educação plural, 

dialógica, processual e emancipadora,  na qual o sujeito desenvolve autonomia e múltiplas  habilidades 

necessárias ao pleno desenvolvimento motor, emocional, e espiritual do indivíduo.  A observação em sala de 

aula,  o registro  de imagens através da fotografia, o registro etnográfico realizado pela professora “X” em seu 

diário de atividades, foram os instrumentos utilizados para a avaliação que fundamentam  a análise dos 

resultados positivos   relativos à utilização dos jogos cooperativos em sala de aula, constituindo um método 

pedagógico eficaz na construção do conhecimento significativo, permitindo o desenvolvimento das múltiplas 

especificidades humanas. Sem perceber, a escola tem reforçado o conceito competitivo, à medida que busca 

resultados numéricos, obtidos através de processos avaliativos limitados e individualizados, desconsiderando a 

aprendizagem qualitativa, participativa e integradora. A escola reforça muitas vezes atitudes e posturas 

competitivas, as quais os estudantes poderão reproduzir futuramente durante toda a sua vida  pessoal e em 

sociedade, através das construções de  rivalidades  promovendo a exploração impiedosa dos seus semelhantes. 
       Percebemos o progresso relativo ao nível de aprendizagem individual e coletivo dos saberes  científicos da 

matemática, apresentado pela maioria dos alunos, durante o desenvolvimento das atividades, percebemos que 

outros valores e aspectos da personalidade foram trabalhados  potencialmente, a saber: a diversão esteve presente 

envolvendo a todos os participantes, todos  os educandos se sentiram ganhadores, pois estiveram estimulados a 

participar de todos os momentos, forma estimulados a compartilhar e participar, ocorreu o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades, desenvolvimento do senso de unidade, solidariedade e respeito, o estímulo a 

superação através da persistência diante dos obstáculos e dificuldades, participação mútua e  colaborativa. 
CONCLUSÃO 
       A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO,  coloca alguns valores 

essências para o desenvolvimento da cultura da paz e uma convivência ecológica entre as pessoas e, todo o 

planeta, são eles, o respeito a vida, a rejeição a violência, o desenvolvimento da generosidade, a escuta atenta  

promovendo a compreensão dialógica, a preservação do planeta e o redescobrir da solidariedade. Esses e outros 

valores como: união, amor, cooperação, bondade, paz, responsabilidade, organização, inclusão, ética, são 

trabalhados através dos jogos cooperativos, permitindo a construção das condições necessárias para o agir em 

grupo: a solidariedade, cooperação, respeito e amor. O desenvolvimento dos jogos corporativos nas salas de aula 

do ensino fundamental, proporcionam uma plena formação dos sujeitos educativos, potencializando elementos 

necessários à formação educativa plural, ampla e significativa,  garantindo   a construção do conhecimento de 

forma processual e dinâmica, possibilitando o avanço  das aquisições científicas necessárias na formação de 

indivíduos históricos sociais, capazes de participarem ativamente da vida em  sociedade, promovendo avanços e 

progressos individuais e coletivos. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem por finalidade numa visão macro compreender da lei 11.645/08 se está 

sendo considerada no saber-fazer dos professores da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE, numa 

perspectiva intercultural. E mais especificamente identificar o conhecimento acerca da lei 11.645/08 por parte 

dos educadores a partir de sua percepção sobre o índio. Reconhecer o dia do índio e o uso do livro didático como 

ferramentas específicas para abordagem sobre a temática indígena em sala de aula. E, por fim, identificar a 

formação continuada como fator preponderante para a construção da identidade profissional intercultural. Para 

tal se fez uso do instrumento metodológico de cunho qualitativo, com a aplicação de questionário aos professores 

do ensino fundamental II da rede municipal da cidade Cabo de Santo Agostinho/PE. O qual foi possível obter 

informações que sinalizam a necessidade de disseminar os conhecimentos sobre a lei 11.645/08, para evitar o 

uso do livro didático como único guia didático e a necessidade de uma formação diferenciada e intercultural para 

mudar as práticas pedagógicas dos educadores em seus contextos escolares.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Formação Intercultural, Lei 11.645/08, Temática indígena.   

 

Law 11.645 / 2008 and intercultural teacher training for historians 

 

ABSTRACT: The present research aims at a macro vision of understanding of law 11.645 / 08 if it is being 

considered in the know-how of the teachers of the municipal network of Cabo de Santo Agostinho/PE in an 

intercultural perspective. And more specifically to identify the knowledge about law 11.645 / 08 by educators 

from their perception of the Indian. Recognize Indian day and the use of the textbook as specific tools to 

approach the indigenous theme in the classroom. And, finally, to identify the continuous formation as a 

preponderant factor for the construction of the intercultural professional identity. To this end, a qualitative 

methodological instrument was used, with the application of a questionnaire to the elementary school teachers II 

of the municipal network of the city of Cabo de Santo Agostinho/PE. It was possible to obtain information that 

indicates the need to disseminate knowledge about Law 11.645 / 08, in order to avoid the use of textbooks as a 

single didactic guide and the need for differentiated and intercultural training to change the pedagogical practices 

of educators in their contexts. 

 

KEYWORDS: Intercultural Formation, Law 11.645 / 08, Indigenous Theme.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação intercultural vem sendo ressignificada por meio de processos educativos decoloniais que tem 

corroborado para fomentar a identidade docente sobre as especificidades e particularidades a serem respaldas no 

saber-fazer pedagógico numa perspectiva da pedagogia decolonial da diversidade cultural indígena. Inclusive em 
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se tratando da educação para o século XXI, o qual tem requerido cada vez mais sistematizações epistemológicas 

para se fazer jus a diversidade presente em sala de aula. 

A formação docente atualmente tem sido de sobremaneira importante para que os educadores possam 

ampliar seu horizonte de sentido e comumente incorporar em seu saber-fazer novos conhecimentos que 

legitimam a inclusão social. Sendo assim, as competências e habilidades necessárias ao saber fazer se 

multiplicam mediante as mudanças epistemológicas que se inserem no processo da inclusão social.  

Contudo, diante do processo da formação do educador é necessário fomentar uma identidade profissional 

que faça jus aos princípios da diversidade presente no contexto social, cultural, político e econômico em que se 

inserem as comunidades indígenas, inclusive para fazer aporte às epistemologias e metodologias de ensino que 

ressignifiquem a fomentação dos processos educativos numa nova perspectiva intercultural, como a que se 

propõe nesta pesquisa.  

Historicamente a representação social dos povos indígenas nos livros didáticos foi e em alguns casos 

ainda é de natureza etnocêntrica e urbanocêntrica, isto é, diante da diversidade dos povos indígenas 

principalmente em suas múltiplas etnias existentes a educação imposta primou apenas por duas dimensões que 

retalham a cultura e a identidade dos povos indígenas, as quais foram  a catequização e a instrução.  

A maneira como os povos indígenas estão presentes em alguns livros didáticos reafirmam esta 

perspectiva etnocêntrica e urbanocêntrica de educação, pois as imagens dos povos indígenas permanecem no 

passado como é do interesse dos detentores do poder.  

Diante destas problemáticas acerca da educação intercultural, a presente pesquisa tem por curiosidade 

epistemológica:  Como a lei 11.645/08 está sendo considerada no saber-fazer dos professores da rede municipal 

do Cabo de Santo Agostinho/PE. numa perspectiva intercultural?  

A finalidade deste trabalho é compreender a lei 11.645/08 se está sendo considerada no saber-fazer dos 

professores da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE, numa perspectiva intercultural e, mais 

especificamente se pretende identificar o conhecimento acerca da lei 11.645/08 por parte dos educadores a partir 

de sua percepção sobre o índio; reconhecer o dia do índio e o uso do livro didático como ferramentas específicas 

para abordagem sobre a temática indígena em sala de aula e, por fim identificar  a formação continuada como 

fator preponderante para a construção da identidade profissional intercultural.  

A hipótese que norteia o desenvolvimento deste trabalho parte do presuposto de que a falta da formação 

continuada, do conhecimento da lei 11.645/08 e o uso absoluto do livro didático tem contribuído para negar a 

discussão desta temática em sala de aula como política de ação afirmativa.  

A metodologia que subsidia o desenvolvimento desta pesquisa é de natureza qualitativa, a qual foi 

permeada por uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de pesquisa o questionário, a ser aplicado aos 

professores sobre as especificidades da educação intercultural, tendo como objeto de estudo o livro didático e a 

percepção dos professores sobre o dia do índio e o ser índio, a lei 11.645/08 e a sua formação pedagógica.  

Desta feita a respectiva pesquisa está estruturada em capítulos, os quais norteiam o entendimento acerca 

da educação intercultural. Os quais  estão sob a luz de autores como: CAVALCANTI (2003); PLACCO (2001); 

CANDAU (1996); ARACY LOPES (1995); CUNHA (2009); OLIVEIRA (2006); BANIWA (2006); GOMES 

(2002) e tantos outros teóricos e pesquisadores que vem dialogando sobre a formação do professor intercultural, 

a lei 11.645/08 e os livros didáticos. 

O presente trabalho estar assim organizado, primeiramente se reporta a educação na contemporaneidade, 

sendo esta essencial para pontuar a necessidade de dar ênfase a educação escolar indígena. Segundo, retrata a 

especificidade inerente a educação intercultural indígena, pois parte-se da representação social que estar 

apregoada nos livros didáticos ainda de natureza arcaica, atrasada e estereotipada, problematizando a 

necessidade de desmistificar os mitos sobre os povos indígenas, sobretudo quando afeta a questão 

organizacional. 

Metodologicamente será analisado por meio da participação dos colaboradores com o instrumento de 

pesquisa o questionário para que se possa provocar uma análise e discussão mais aprofundada norteada com os 

fundamentos epistemológicos acerca da educação intercultural, identidade docente e os livros didáticos fazendo 

jus a lei 11.645/08.  

Espera-se com esta pesquisa ampliar a discussão que vem sendo recentemente provocada, por meio da 

atuação dos movimentos indígenas. Bem como, contribuir com o fortalecimento de práticas pedagógicas 

descolonizadoras, em prol de evidenciar os povos indígenas como sujeitos de direitos, que podem e devem se 

representar. Sendo, portanto, autores protagonistas de ações que lhe permitam se fazer presente nos livros 

didáticos como sujeitos da história e não como mero objeto da mesma.  Sendo assim representados pelos 

interesses da pedagogia colonizadora que para afirmar o direito de alguns, nega o direito de outros tantos.  

Destarte, a presente pesquisa torna-se importante pela necessidade desta discussão partindo de um 

contexto social em que emerge uma reflexão acerca de como vem sendo aplicada a Lei 11645/08 

especificamente nas aulas de história do ensino fundamental na cidade de Garanhuns-PE. Também é importante 
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compreender como vem sendo colocado os povos indígenas nos livros didáticos após esta lei que norteia as 

especificidades e particularidades inerentes à cultura, a identidade e aos modos de vida próprio dos povos 

indígenas. 
 

A Formação de professores e a  temática indígena 

 

A abordagem sobre a formação de professores vem sendo ampliada significativamente a partir das 

demandas sociais, as quais repercutem imediatamente na escola. Desta forma, todos os professores devem ficar 

atentos e buscar a formação continuada para assim, se enquadrarem na qualificação que se faz necessária no 

campo emergente da educação.  

Muitas mudanças significativas ocorreram no sistema nacional de educação. Ao menos na legislação, se 

percebe tais mudanças com implementações de leis que antes não eram pauta na educação. Mas, por meio dos 

movimentos sociais tencionando as forças do Estado, algumas leis foram incorporadas à educação e, 

evidentemente são necessários professores qualificados para efetivar as tais resoluções, leis e decretos para 

educação a favor das pessoas mais interessadas. Como, por exemplo, se têm algumas leis, mas a que entra em 

pauta de discussão aqui é a lei 11.645/2008, esta objetiva a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura 

Indígena.  

Abordar o ensino da história e cultura indígena a partir de 2008 na legislação educacional se fez 

necessário, mas como é possível a viabilidade desta efetivação? Existem professores formados para tal?  Esta 

disciplina é efetiva na matriz curricular dos cursos de licenciaturas, da formação inicial? Existem materiais 

pedagógicos que façam jus aos conteúdos específicos? Estas problematizações são com a intenção de provocar a 

curiosidade epistemológica no sentido de que é um dever do educador buscar condições viáveis para fazer jus ao 

direito à educação, cujo é o direito de todos. Mas, o que se percebe é que a formação de professores ainda é 

incipiente para tratar da diversidade que emerge no campo escolar.  

Tratar pedagogicamente de determinadas especificidades se faz necessário que o sistema assim permita 

as possibilidades, pois a interferência deve ocorrer na base, ou seja, a conquista das leis e sua implementação são 

dois opostos que precisam ser tênues por meio do exercício de sua efetivação. De um lado os movimentos sociais 

organizados tencionando as forças do estado, de outro o próprio estado dominador das forças e repressor. Daí o 

impasse na efetivação das políticas públicas que garantem o direito a educação. 

A complexidade dos artefatos culturais, todas as atividades técnicas e pedagógicas, desenvolvidas no 

cotidiano escolar dos professores se estabelecem na perspectiva formativa, sendo assim, requer o repensar da 

formação inicial de professores. E atualmente as ações afirmativas estão em evidência no âmbito da promoção 

dos saberes sistematizados e, consequentemente a realidade de professores formados na temática indígena vem 

mudando de forma significativa. 

Conforme o que já foi supracitado, para melhor compreender o quadro apontado é importante fazer 

referência ao passado, em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, destacou-se a necessidade de 

promover a formação de profesores para atuarem específicamente para os povos indígenas, assim no Capítulo 

III, Artigo 210 que assegura aos índios a formação básica comum e o respeito aos seus valores culturais e 

artísticos. Para tal o professor deve está qualificado com os saberes necessários a sua prática pedagógica. Já na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a mais recente a 9394/96 fica assegurado, às comunidades 

indígenas, o direito à educação escolar, cujo objetivo é fortalecer as práticas culturais e a língua materna. Para 

tal, cabe aos professores atuarem a partir de sua formação intercultural em prol de corroborar com a formação 

indígena.   

No que concerne à formação de professores vem se ampliando historicamente, uma vez que as ações 

afirmativas estão sinalizando as demandas da inclusão social, da justiça e promoção à igualdade de direitos. Para 

tal é preciso compreender a importância da formação de professores de carater específico para garantir o direito à 

educação diferenciada, sendo esta denominada de intercultural. Pois, entende-se que a necessidade formativa 

intercultural valoriza as culturas e identidades das sociodiversidades indígenas que compõem o território 

brasileiro. Tratar da formação de professores na temática indígena é promover o olhar diferenciado para o 

território da escola, a qual obrigatoriamente deve viabilizar o direito de todos, a educação. 

 Para Cavalcanti (2003, p. 22), “concebe-se a escola não como lugar único de aprendizado, mas como 

um novo espaço e tempo educativo que deve integrar-se ao sistema mais amplo de educação de cada povo”. 

Significa, portanto que o território da escola inserido nas comunidades indigenas deve fazer jus aos seus 

processos educativos ressignificando os saberes, valores, costumes e crenças, dos povos indígenas, tratando de 

sua diversidade, historicidade, territorialidade e, sobretudo dos saberes diversos que permeiam o seu universo de 

sentidos e significados místicos e sagrados.  
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A formação dos professores para a temática indígena é primordial a apropriação de conceitos 

epistemológicos dos aspectos fundamentais das culturas, identidades, historicidades e, enfim das peculiaridades 

inerentes aos povos indígenas que devem ser consideradas de forma veementemente aprofundada, tal como 

explica D’Angelis (2003, p.34), ao mencionar que se deve “pensar a formação de professores indígenas como 

sendo, acima de tudo, a formação de professores, embora exista uma especificidade no caso do professor 

indígena, que deverá estar inserido profundamente nas raízes da cultura indígena”. Evidentemente, esta é a 

premissa máxima: as raízes da cultura indígena. 

Um documento bastante importante para esta discussão são os Referenciais para a Formação de 

Professores Indígenas, o qual apresenta três pilares formativos, cujos são: 

1) necessidade de uma formação permanente que possibilite ao profissional indígena 

completar sua escolaridade até o terceiro grau; 

 2) a criação de instâncias administrativas que possibilitem a execução dos 

programas de educação indígena;  

3) a participação do professor indígena no processo educacional (GRUPIONI e 

MONTE, 2002). 

 

Estas especificidades devem ser consideradas para que os povos indígenas possam se apropriar de sua 

historicidade, sendo eles mesmos os protagonistas, uma vez que os livros didáticos não representam socialmente 

os povos indígenas, pois o lugar que historicamente o índio tem ocupado é o da negação, ocultação, 

subalternização e o de invisibilidade, pois a visão eurocêntrica e etnocêntrica dos brancos simplesmente idealiza 

o mito dos índios não mais existirem.  

Dessa forma, há um grande empecilho na formação permanente, a criação de instâncias administrativas 

e a participação do professor indígena no processo formativo, devido a visão linear e cartesiana que retira dos 

índios o direito de ser mais. Garantir a educação de qualidade para os povos indígenas é promover o acesso e a 

permanência ao seu direito. Desta forma, é viável compreender que “a qualidade da educação depende, em 

primeiro lugar, da qualidade do professor” (DEMO, 2002, p. 72). Ou seja, a qualidade do professor respalda 

diretamente na qualidade da formação intercultural indígena do professor. Pressuposto este que permeia a 

gradual universalização do ensino, em implementação, desde a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, em 1990 (LIBÂNEO et al, 2005), tem ampliado a heterogeneidade do ambiente escolar. A 

heterogeneidade do ambiente escolar tem se dado com as sociodiversidades indígenas que estão ocupando com 

mais frequência às carteiras escolares. Entende-se por formação continuada, segundo a visão de Placco (2001, p. 

26-27), formação continuada é:  

Um processo complexo e multideterminado, que ganha materialidade em múltiplos 

espaços/atividades, não se restringindo a cursos e/ou treinamentos, e que favorece a 

apropriação de conhecimentos, estimula a busca de outros saberes e introduz uma 

fecunda inquietação contínua com o já conhecido, motivando viver a docência em 

toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com o novo. 

 

A complexidade da formação continuada deve fazer jus as sociodiversidades indígenas presentes no 

contexto escolar que corroboram demandas formativas para os professores indígenas. Na perspectiva do direito a 

formação para viabilizar uma atuação pedagógica concernente com as especificidades sociais, sendo 

essencialmente pertinente à sua promoção pela inclusão social. Pois a escola é o espaço por excelência para 

promover aquilo que historicamente na própria escola foi negado. Como a prática dos jesuítas que apenas 

instruía e catequizava, negando a língua materna das etnias indígenas, meio pelo qual violava todos os seus 

direitos. Assim, declara Luciano (1996, p. 45) que: 

A escola foi o principal instrumento de destruição cultural dos povos, mas também 

pode ser o principal instrumento de reconstrução e afirmação de uma nova era. [...] 

O caminho da educação escolar indígena é a nossa grande esperança de conquista 

definitiva dos nossos direitos e da nossa terra. 

 

Observa-se que historicamente a escola como foi idealizada servia para destituir as diversidades 

indígenas do direito ao conhecimento sistematizado, ou seja, a educação, pois a forma como eram tratados e o 

que lhes eram ensinados não lhes serviam mesmo para a sua relação cosmogônica com a natureza, ou seja, seus 

modos de vida estavam bem distantes do que era transmitido na escola. Dessa maneira, após tempos de lutas e 

conquistas os movimentos indigenistas, organizados socialmente continuam na busca pela garantia do que 

legalmente está no marco legal institucionalizado. De modo que, tão somente a formação de professores pode 

viabilizar o empoderamento às diversidades indígenas, para não deixar se perder nenhum artefato cultural 

próprio das diversidades indígenas. A escola, não sendo o único lugar de promover a valorização da cultura e 
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identidade dos povos indígenas, ela é o lugar por excelência para viabilizar o elo perdido entre o passado, 

presente e futuro da história dos diversos povos indígenas em sua afirmação por meio da formação intercultual.  

A educação para diversidade indígena engloba uma tomada de medida com pertinência à subjetividade, 

uma vez que socialmente os povos indígenas sofreram muitas violações, e querer superar a marca com a 

promoção da justiça social, da oportunidade igual aos seres diversos parece uma utopia, mas é, este é o inédito 

viável que a escola/educação pode permear para os diversos povos indígenas, o direito a educação, a qual requer 

do protagonista sua força, sua coragem, seu sonho, professor é sempre movido pela possibilidade.  

Nesta premissa, Candau (1996), “qualquer possibilidade de êxito do processo que se pretenda mobilizar 

tem no professor em exercício seu principal agente” (p. 140). Ou seja, o professor é o principal agente das 

mudanças que devem permear o devir dos povos indígenas, com uma formação verdadeiramente que trate das 

raízes da cultura indígena, desmistificando todo arcabouço de negação, expropriação, violação e ocultamento da 

vida, da cultura, da identidade, da subjetividade, da religiosidade dos diversos povos indígenas. Desmistificando 

ainda o lugar do índio, a visão que se tem sobre o índio historicamente, o modo de ser e atuar do índio, os 

estereótipos, os tratamentos pejorativos, os preconceitos e as discriminações que estes sujeitos de direitos sempre 

foram vítimas por falta de uma formação intercultural.   

Por isso, o professor deve estar à frente para tornar possível o inédito viável do acesso à formação dos 

povos indígenas para a promoção da educação diferenciada/intercultural. Diante disso, é preciso tratar da 

educação escolar indígena numa perspectiva de permear, processos educativos includentes, tal como sinaliza 

Meliá (2000, p. 16) ao abordar sobre “a educação indígena não é a mão estendida à espera de uma esmola. É a 

mão cheia que oferece às nossas sociedades uma alteridade e uma diferença, que nós já perdemos.” É sob esta 

ação que se deve fazer valer o protagonismo indígena, em prol da sua alteridade, de suas diferenças que mesmo 

estando culturalmente esquecidas, não estão escassas e nem extintas, os índios existem e seus direitos também. 

Por isso é tão necessário a efetivação da educação escolar indígena nas comunidades indígenas.  

Entender a premissa máxima da educação escolar indígena é legitimar o direito dos povos indígenas ter 

usufruto de uma educação diferenciada, pois muitas das vezes o que acontece é a sua violação, quando realmente 

não se considera as especificidades e peculiaridades dos povos indígenas por professores que nao obtiveram 

formação intercultural, ensinando as “coisas dos brancos,” as quais pouco servem para a cultura indígena. 

D’Angelis (2000, p. 19) chama atenção para um fato interessante de ser assim refletido, questionado e 

consequentemente abolido, o qual é:  

Sempre me espanta o simplismo com que são tratadas questões fundamentais em 

educação escolar indígena. Lamentável é o império do senso comum. E, como seria 

de esperar, o senso comum de uns legitima o senso comum dos outros.  

 

 Portanto, deve-se sair do senso comum, do achismo sobre a cultura indígena e mergulhar 

epistemologicamente em sua cultura, identidade, em seus modos de vida, reconhecendo a diversidade existente 

em cada etnia, mas não legitimar com a visão eurocêntrica, de que os índios não são, não têm, isto é uma visão 

que nega e oculta a existência dos povos indígenas em detrimento de seus próprios interesses. O conflito, a 

disputa de poder sempre existiu entre as classes sociais, as quais foram instituídas desde primórdios históricos. 

Em sendo assim, é fundamental “conhecer como funciona e como se distribuem as relações de poder na 

sociedade majoritária” (D’ANGELIS, 2000, p. 9).  Já Teixeira (1997, p. 16) ressalta ser esse espaço eivado de 

conflitos e contradições, tanto linguísticos quanto interculturais. Ou seja, a escola corrobora para o processo de  

descentralização das representatividades sociais das sociodiversidades indígenas presentes nos contextos 

escolares.  

O projeto de sociedade que se deseja na contemporaneidade versa sobre a efetividade do que tange a lei 

maior, a Constituição Federal de 1988, a qual desencadeia várias outras leis que permeiam o entendimento 

acerca do tratamento da educação escolar indígena, tal como as diretrizes curriculares nacionais da educação 

escolar indígena. A qual trata pormenorizadamente das especificidades e peculiaridades desta modalidade 

escolar.  

De tal modo, a educação escolar indígena, permeada pela formação de professores na perspectiva 

intercultural, evidência, que mesmo tratando das questões particulares o lugar em que se dá a educação escolar 

indígena é conflituoso, devido as ambiguidades da cultura que se entrelaçam entre os que são e os que não 

índios. Desse modo, Tassinari (2001, p. 50), em seu ponto de vista salienta como são as escolas indígenas: 

Espaços de fronteiras, entendidos como espaços de trânsito, articulação e troca de 

conhecimentos, assim como espaços de incompreensões e de redefinições 

identitárias dos grupos envolvidos nesse processo, índios e não-índios. 

 

A complexidade que envolve incompreensões e redefinições identitárias configura a necessidade 

epistemológica da formação ocorrer por meio das raízes culturais, até que quem não seja índio, tenha o seu 
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pertencimento identitário concernente, considerando assim o processo de miscigenação que ocorreu na história 

do Brasil. Entender que a realidade dos povos brasileiros se originou de forma miscigenada já confere a fluidez 

na identidade e no pertencimento cultural, pois diante desta flexibilidade identitária poderia se sanar os conflitos, 

as disputas de poder e os interesses individuais, passaria a ser uma relação harmônica entre índios e não índios.  

Desta feita, é importante que a própria comunidade indígena tenha autonomia para fundamentar os 

saberes necessários a aprendizagem escolar, pois é bem verdade que a educação regular da forma como é 

trabalhada não representa os anseios dos povos indígenas, aliás, o universo dos saberes dos brancos é de pouca 

valia para os indígenas, os quais necessitam de uma formação embasada nas raízes de sua cultura. Comunga-se 

da ideia de que seriam as próprias comunidades que teriam o “[...] direito de definir as próprias concepções de 

educação escolar, de acordo com os processos tradicionais de aprendizagem e os interesses de cada sociedade” 

(FERREIRA, 1992, p. 179). Somente assim, a educação escolar indígena viabilizaria a disseminação dos 

diversos saberes, os quais seriam transferidos para o escopo científico, mas de forma dialógica. Nos interesses 

que confluem a diversidade cultural. 

Compreender que a formação de professores indígenas para atuar nas comunidades indígenas, é de 

sobremaneira uma das formas de revalidar o direito a cultura e a identidade dos povos indígenas, pois os brancos 

já causaram muitos danos aos indígenas e somente os próprios indígenas tencionando as forças do Estado 

poderiam por meio das políticas públicas galgar outros territórios de disputa, não somente a terra, mas o 

conhecimento, os saberes sistematizados e sobretudo, o empoderamento de sujeito de direito, uma educação de 

qualidade. 

Em se tratar da educação para diversidade, logo se remete a uma educação diferenciada, onde esta deve 

estar a favor dos diversos processos socioeducativos dos sujeitos de direitos, os diversos povos indígenas. Pois a 

especificidade dos modos de vida indígenas devem permear a aplicação de medidas pedagógicas inclusivas que 

respeitem a individualidade de ser e de viver dos povos indígenas. Desse modo, a educação intercultural, parece 

ser a mais adequada para a formação dos professores, tendo em vista que estes historicamente tiveram silenciado 

suas subjetividades, e todo o processo do devir.  

Pois, de forma eurocêntrica foram sendo negados historicamente nas dimensões culturais, sociais, 

políticas e econômicas, sendo assim, foram sendo explicitamente excluídos da sociedade capitalista, 

patriarcalista e dominadora.  

A formação de professores na perspectiva intercultural reverbera em não “resgatar49” historicamente 

todas as adversidades, mas sim, fazer o processo contrário possibilitar o empoderamento dos povos indígenas a 

partir do conhecimento sistematizado, da formação integral, onde desperte a consciência adormecida de alguns 

não índios de que os índios não são os bons selvagens e por isso não podem ser iludidos com a promoção dos 

direitos universais de “meia sola”. A formação dos professores intercultural corrobora para que os alunos 

indígenas possam, sobretudo ser sujeitos de direitos, politizados e conscientizados dos processos de 

subalternização de que historicamente foram vitimados.  

Agora é hora da retomada do poder, sim! retomar as terras, a educação, a saúde, a segurança, a moradia 

e enfim todos os direitos básicos que um dia lhes foram expropriados. Somente com o conhecimento político, 

cultural e social dos processos históricos é que podem promover o empoderamento as diversas etnias indígenas 

para que estas, por meio da educação intercultural possam galgar conquistas no cenário das políticas públicas 

voltadas para seus interesses e representações sociais.   

Compreende-se, portanto que a formação intercultural é fundamental para a retroalimentação dos 

movimentos indígenas que tencionam as forças do estado, o qual detém o poder e consequentemente oprime e 

reprime os que estão do lado de lá. Para tanto, é favorável que a pedagogia intercultural descolonize os saberes 

eurocêntricos, etnocêntricos e sociocentricos que estão arraigados na cultura da formação dos professores. Em 

sendo assim, se apresenta como alternativa política e pedagógica a educação intercultural, a qual pode ser assim 

entendida como uma proposta de consolidação democrática nos Estados onde convivem diversas culturas 

(MONROE, 2009). Essas diversas culturas ampliam as necessidades de direitos dos povos indígenas, isso 

porque, são de diversas etnias e sociodiversidades.  

A formação intercultural dos professores indígenas será entendida aqui como uma das estratégias 

utilizadas pelo governo brasileiro para a consolidação dos direitos e valores da cidadania e de um espaço 

interétnico democrático através da educação formal obrigatória diferenciada (ver TEIXEIRA, 2010, e LANA, 

2009). É nesta perspectiva da garantia da formação de professores de caráter intercultural que o respeito as 

sociodiversidades indígenas será efetivado.  

                                                             
49 Entende-se que a história dos povos indígenas não foi perdia, para ser resgata, mas sim violada, por isso que se 

faz pertinente a consciência de que muitos direitos foram tirados dos índios. Logo, não se resgata o que não foi 

perdido, mas sim, se promove o empoderamento para que não se continue as formas de violação dos direitos 

indígenas, por isso, isso que a formação deve ser intercultural. 
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Vale salientar que historicamente a discussão sobre os direitos para os povos indígenas vem se 

ampliando paulatinamente, por meio da formação intercultural, a qual está explicita no Convênio 169, pois no 

artigo 27, assim está declarado, dando ênfase a educação diferenciada e a formação de professores: 

A autoridade competente deverá assegurar a formação de membros destes povos e a 

sua participação na formulação e execução de programas de educação, com vistas a 

transferir progressivamente para esses povos a responsabilidade de realização desses 

programas, quando for adequado (p,140). 

 

O que está em jogo neste caráter formativo é autonomia dos povos indígenas em seu processo 

formativo, pois a partir do momento em que os povos indígenas estejam formados, consequentemente eles 

atuarão na sua base, e a educação de fato promoverá a inclusão social, pois os indígenas deixam de ocupar o 

lugar de objeto na história e passam a ser eles sujeitos dela, e protagonizando agora uma educação diferenciada, 

porque evidentemente um professor indígena não vai se auto afirmar ou reproduzir a visão de como está sendo 

representado no livro didático, mas sim, irá desconstruir as visões equivocadas, estereotipadas e pejorativas que 

estão impregnadas na maioria dos livros didáticos quando tratam dos “bons selvagens, os ingênuos, os 

domesticáveis.”  

Por isso, a importância na formação de professores a educação intercultural para desmistificar todos os 

mitos e violações que se tem historicamente sobre os diversos povos indígenas, os quais são sujeitos de direitos, 

com especificidades e peculiaridades que devem ser respeitadas e valorizadas socialmente.  

 

A educação intercultural e a Lei 11.645/08  

 

 

A educação diferenciada, intercultural e as sociodiversidades fazem jus aos processos legislativos a 

favor da educação escolar indígena em suas especificidades. Então, mesmo se tendo um marco legal significativo 

para as experiências interculturais, os sujeitos indígenas ainda carecem da efetivação da legislação vigente na 

promoção desta educação que é preciso ser diferenciada. Tal como a lei 11.645/08 ser efetivada no saber-fazer 

dos professores. 

Tratar das especificidades indígenas, para além desta lei é preciso uma formação inicial que dê conta da 

fomentação da identidade docente indígena, conforme a natureza macrossociológica necessária para a promoção 

dos direitos universais, os quais a educação parece ser o suprassumo, pois é por meio deste que os demais 

direitos são acessados, inclusive para os diversos povos indígenas.  

Não se pretende aqui apresentar o processo histórico que foi permeado no contexto social e cultural 

desde 1500 até os dias atuais, pois é sabido que os povos indígenas em seus movimentos, lutam pelas conquistas 

das políticas públicas que permeiam a tomada de empoderamento social. Contudo, um estado da arte do marco 

legal para educação escolar indígena seria muito interessante, mas não é objetivo deste capítulo, pois desta feita, 

se pretende apresentar as especificidades que estão presentes na respectiva Lei 11.645, a qual prima sobre os 

tratos pedagógicos, didáticos e metodológicos da natureza epistemológica da educação intercultural em sua 

modalidade indígena da temática indígena no âmbito escolar.   

Entender a funcionalidade desta lei e de como ela deve ser efetivada nos interiores das salas de aula é de 

sobremaneira importante, pois sendo esta desconhecida, logo não há possibilidade de inserção social dos 

conteúdos dos povos indígenas, uma vez que estes sofrem preconceitos e discriminações de ordens diversas. O 

maior ganho com a lei supracitada é a obrigatoriedade do ensino sobre a temática indígena, a qual evidentemente 

deve-se dar-se nos cursos de formação de professores, nas licenciaturas, pois é na base que se fortalece e se 

desperta os interesses em tratar da modalidade educacional com mais eficácia, para que ela deixe de estar 

somente no papel e passe a ser uma prática diária dos tratos pedagógicos que subsidiam a formação integral dos 

professores do futuro para que estes conforme os pressupostos de Aracy Lopes da Silva (1995), como afirma se 

faz necessário abordar a temática indígena em sala de aula, como desconstruir a ideia de índio genérico, 

primitivo, de inocente, incapaz. Muitas das vezes esta é a imagem de fato que se tem dos povos indígenas nos 

livros didáticos, então carece da desmistificação desta visão errônea e evidentemente de sua apreensão a partir do 

olhar do próprio ser indígena.  

A partir dessa desmistificação se compreenderá que os povos indígenas não são o que os outros dizem 

que assim são, pois a sua historicidade está camuflada por artefatos culturais que não lhes representam. Em 

sendo assim, é pertinente o que é alertado por Cunha (2009), ao orientar que é preciso ressignificar a discussão 

sobre a história indígena, numa perspectiva que destaca os movimentos de resistência e o protagonismo dos 

povos indígenas desde a chegada dos colonizadores. Desta feita, os indígenas não são mais o objeto dos 

processos discursivos, mas são entendidos como sujeitos históricos, com alteridade e representatividade social.   
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Em prol deste protagonismo, os indígenas são sujeitos pertencentes a sua cultura e identidade, estes com 

esta tomada de consciência passam a lutar por suas especificidades que devem ser consideradas no contexto 

social e escolar e consequentemente nos livros didáticos. Neste sentido, Oliveira (2006) corrobora para os 

processos de resistência indígena, o movimento indígena, visto que este antropólogo desconstrói as abordagens 

voltadas à invisibilidade dos índios na História do Brasil e mostra a atual situação das sociodiversidades 

indígenas, estas a partir da lei 11.645/08 passando assim ser impressas nos materiais didáticos.  

Neste interesse social, do protagonismo indígena, alguns índios no Brasil têm se destacado no campo da 

produção do conhecimento acerca das especificidades indígenas, tal como se pode perceber em Baniwa (2006), o 

qual é um intelectual indígena que ressignifica a historicidade de seu povo, destacando questões pertinentes 

sobre os aspectos como organização indígena, explicação sobre o movimento indígena, protagonismo indígena 

no Brasil, os desafios desses povos na contemporaneidade, pois ninguém melhor que um indígena para saber o 

que se passa entre seus pares por meio do ato do refletir e analisar com conhecimento de causa o processo de 

constituição desses movimentos, tendo em vista que estes são sujeitos de direitos e sujeitos de sua história de 

vida e não mais objetos dela, como historicamente os indígenas vinham sendo tratados. Este exemplo, parte do 

pressuposto da lei, pois a partir desta os índios mestres e doutores poderam ser representar em suas produções 

didáticas.  

Tratar dos processos educativos para a promoção da efetivação da lei 11.645/08 é proporcionar o 

reconhecimento de uma parte da história do Brasil que ainda encontra-se ocultado, velado e camuflado. Para 

desmistificar e desvelar a educação operacionalizada de forma equivocada para tratar das especificidades 

indígenas Silva (2010, p. 44-45) afirma ser necessária uma formação continuada dos educadores, para que esses 

possam sempre estar atualizados e não virarem meros reprodutores de conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

carreira acadêmica, reproduzindo equivocadamente o que está posto nos livros didáticos. 

Pois diante da obrigatoriedade do ensino da temática indígena é indispensável à apropriação do 

conhecimento acerca dos povos indígenas, segundo Bergamaschi e Gomes (2002, p. 57), muitas vezes a imagem 

do índio que se constrói na escola é a que permanece para o resto da vida, visto ser escasso o contato com a 

temática indígena em outros períodos da vida. Desta feita, o imaginário social sobre os indígenas não podem ser 

aqueles que estão impregnados nos livros didáticos com ranços pejorativos, preconceituosos e míticos, os quais 

estão numa perspectiva totalmente equivocada. 

A retroalimentação dos processos educativos é de fundamental importância para a inserção social das 

discussões epistemológicas acerca da educação escolar indígena. Por isso que a lei 11.645/2008 sendo fruto de 

muita luta dos movimentos de negros/afrodescentes e de indígenas, apresenta a natureza epistemológica dos 

povos indígenas para combater e mudar os conceitos estereotipados, folclorizados e discriminatórios sobre os 

povos indígenas, de forma a ressignificar seu ser e estar no mundo, lutando por uma representação social mais 

sensata sobre eles próprios nos materiais didáticos, uma vez que os índios reivindicam imagens, pensamentos e 

atitudes mais condizentes com a realidade a seu respeito (BERGAMASHI, GOMES, 2012, p. 58). 

Por conseguinte, o que se pretende com a efetivação da lei 11.645/08 é desvelar o que está oculto 

historicamente acerca dos povos indígenas. De tal maneira, que viabiliza o descobrir e ressignificar processos 

educativos outros que antes estavam ocultos sobre as especificidades indígenas. Desta forma, observa-se que os 

conhecimentos veiculados sobre os indígenas, não sem resistências, representam forças políticas, ideológicas, 

econômicas, que produziram o colonizado, subalternizado, invisibilizado e relegado ao esquecimento. 

Produziram o “outro” não europeu, exótico, estereotipado como ser imbuído de “não existência” que necessitava 

de uma “reeducação” banhada de civilização (Fanon, 1968). Compreender a complexidade desta invisibilidade, 

ou a falta da representação social e do imaginário social é de sobremaneira importante para desvelar outros 

conhecimentos que ressignificam a cultura e a identidade dos diversos povos indígenas.  

Desta feita, comunga-se dos pressupostos históricos e filosóficos de Araújo (2014, p.2) ao mencionar 

sobre: 

Não sem resistência, povos indígenas foram escravizados e dizimados de forma 

violenta pela colonização pretensamente civilizada. Entretanto, no Brasil, no final da 

década de 1980, com a promulgação da Constituição Federal e com atraso de mais 

de cinco séculos, as comunidades indígenas conquistam a garantia de terem seus 

conhecimentos, costumes e hábitos reconhecidos como parte da riqueza cultural do 

país e da formação de seu povo. A valorização de suas práticas culturais, religiosas e 

a preservação das línguas originárias de cada povo foi, a partir daí, garantida como 

forma de ruptura com a histórica subalternização. 

 

Por mais que os povos indígenas resistissem aos processos de violações brutais sobre seus direitos 

universais, fundamentais e básicos, os quais por meio dos movimentos indígenas foram sendo ressignificados, 
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sendo estes protagonistas de sua historicidade. Desta feita é necessário combater a invisibilidade social que se 

estabeleceu por meio de práticas ocultas de valorização da diversidade social brasileira. Assim: 

[...] as invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são estabelecidas 

através de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: 

o universo ‘deste lado da linha’ e o universo ‘do outro lado da linha’. A divisão é tal 

que ‘o outro lado da linha desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, e é 

mesmo produzido como inexistente (SANTOS, 2010, p. 32). 

 

Nestas confluências de linhas radicais divididas em realidade social de universos distintos, exemplifica 

bem o que vem sendo feito historicamente com os índios. Em se tratando da visibilidade social aferida aos povos 

indígenas nos livros didáticos é importante compreender o que permanece estabelecendo preconceitos 

discriminatórios perpetuados em livros didáticos, trabalhos artísticos, na mídia e no inconsciente coletivo da 

população, levando os alunos a construírem uma visão equivocada dessas etnias e suas relações com o ambiente 

(OLIVEIRA, 2003). Destarte, é compreensível que se faça outra representação social a favor de ser indígena.  

Desse modo, a diversidade étnica indígena não pode ser representada em datas comemorativas, ou em 

momentos isolados da história, que precise abordar a temática, mas sim está presente no cotidiano escolar 

ressignificando a sua importância histórica, cultural, ancestral e diversificada e holística em sua variedade étnica. 

Em sendo assim é tratado de forma transversal sobre os hábitos das diversas etnias indígenas aprendem a 

conhecer respeitar e valorizar sua cultura, como estabelece o PCN Pluralidade Cultural/Orientação Sexual: 

[...] valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do 

outro, mas respeitá-los como expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido 

a todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação 

(BRASIL, 1997.p.122). 

 

Acredita-se que para a valorização das diferenças étnicas e culturais não pode se dar em um único 

momento do ano, mas sim problematizar e lutar a favor da representação social justa dos povos indígenas, os 

quais são muitos e diversos em sua forma de viver tencionando a força do Estado em prol da efetivação de 

acesso aos direitos fundamentais, o que é possível com uma tomada de consciência de que os povos indígenas 

são sujeitos de direitos e não devem ser apreendidos ou lembrados apenas em uma data, mas ao contrário a 

educação escolar indígena deve fomentar a identidade do educador intercultural para desmistificar a visão 

equivocada que há muito tempo na história vem sendo reproduzida. 

 Costumeiramente se reproduzem imagens de índios ainda em preto e branco, e um discurso arcaico 

acerca dos povos indígenas, os tendo como sujeitos parados no tempo, ou simplesmente desaparecidos, os 

colocando na história na concepção do passado, e deixando em aberto a margem para compreensão de que os 

índios foram de fato extintos, uma vez que sua imagem não é contemporânea.  

Imagem de um índio genérico, estereotipado, que vive nu no mato, mora em ocas e 

tabas, cultua Tupã e Jací e que fala Tupi e permanece predominantemente, tanto na 

escola como nos meios de comunicação (GRUPIONI, 1995, p.483). 

 

Neste sentido, é importante perceber que historicamente a representação social por meio da mídia tem 

feito questão de deixar os índios na visão do passado, pois comumente é assim que se encontram nos livros 

didáticos. Desse modo, conforme Laura de Mello e Souza, explicam que não se apresentava o que se tinha diante 

dos olhos, mas o que era possível e lícito representar, segundo normas e cânones bem definidos (apud 

RAMINELLI, 1996, p. 09). É dessa forma que os índios vêm sendo representados no contexto social nos livros 

didáticos da forma como é o do interesse dos colonizadores, tal como está evidente em Raminelli (1996, p. 15):  

A leitura de que é necessário vincular as representações acerca do nativo [índio] com os 

diversos projetos coloniais existentes no momento [assim] o índio representado era aquele 

que interessava ao domínio europeu, ou seja, bárbaro, selvagem, antropófago, incapaz de 

gerir a vida, legitimando a dominação, tanto econômica como política e espiritual, 

dependendo da expectativa em relação a ele.  

 

Essa visão que se perdura ainda na mídia e nos livros didáticos, pois existe o ser índio para os diversos 

projetos coloniais e dessa forma o índio deve estar enquadro em seu padrão, o que reforça a sua visão sempre no 

passado. Destarte, compreende-se que o livro didático se não o único a ser usado como instrumento 

metodológico em sala de aula para permear o processo educativo é o mais usado. Em sendo assim, se faz 

necessário analisar o que está nestes manuais de ensino, para poder ser usado ou não em sala de aula: 

Ao lado de outras fontes-jornais e revistas, iconografia, discursos e obras teóricas - 

os manuais didáticos apresentam-se como parte essencial de uma determinada 
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formação política e de um determinado contexto cultural (LIMA E FONSECA, 

1999, p. 204).  

 

Ao se fazer jus a formação política e ao contexto cultural é importante analisar as representações 

colocadas nos livros, as quais nem sempre considera as especificidades da política e do contexto cultural dos 

povos indígenas, para que a alteridade destes seja respeitada.  Desse modo, imagem verbal ou pictórica de algum 

objeto, feita de acordo com um determinado conjunto de convenções, que interessavam a ele mais do que a 

maior ou menor fidelidade com a qual o objeto foi descrito ou pintado como foi apontado por Foucault (1970 

apud BURKE, 2004, p. 219). Isso retrata a os interesses sociais eram colocados em evidencia da forma como a 

imagem dos índios era disseminada nos livros didáticos, sem considerar as especificidades inerentes ao processo 

de formação identitária e cultural, colocando os povos indígenas nas “margens sociais”. 

 

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

O caráter metodológico da respectiva pesquisa diz respeito à natureza qualitativa, tendo em vista que 

não se pretende fazer jus neste momento, a interpretação dos dados, obtidos por meio do questionário, o qual foi 

aplicado aos colaboradores, por meio de gráficos, fazendo assim, uso de porcentagem para inferir algumas 

considerações acerca das informações obtidas por meio das perguntas respondidas. Mas o que se pretende é 

compreender sistematicamente as respostas de caráter discursivo por meio da análise do discurso (ORLANDI, 

2005). 

Esta pesquisa se define como qualitativa porque sua natureza analítica é permear uma análise e 

discussão confrontando o ponto de vista dos colaboradores com o que é apontado pelos teóricos que vem 

dialogando sobre a educação intercultural, a formação de professor e a lei 11.645/08 bem como o que apresenta 

os livros didáticos sobre a representação social acerca dos povos indígenas. Desse modo, a pesquisa qualitativa 

para Minayo (1993, p. 23) é uma: 

Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma 

atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 

intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva 

da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e 

dados. 

 

Assim sendo, com esta pesquisa será possível à compreensão de que não se dará conta totalmente das 

especificidades e peculiaridades das questões indígenas que estão postas paulatinamente no decorrer da história 

brasileira, mas procura fazer uma aproximação analítica teoricamente a partir desta temática numa perspectiva 

emergente que se visa uma transformação curricular e formativa em prol dos artefatos culturais e sociais dos 

povos indígenas como sujeitos que estão inseridos em seus movimentos para o usufruto dos direitos que já 

encontram-se pautados na legislação brasileira.  

Para os autores (SILVA; MENEZES, 2001), este tipo de estudo (pesquisa qualitativa) permite também a 

descrição das características do fato ou população investigada, através da utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, tais como questionário e observação sistemática. Geralmente se realiza neste tipo de estudo um 

levantamento de dados por meio de interrogação direta dos envolvidos na pesquisa. Portanto, é desse modo que 

se processa metodologicamente a respectiva pesquisa, tendo como instrumento metodológico o questionário e 

sua análise como achados da pesquisa. 

Tipo de Pesquisa 

 

Como já foi supracitado este estudo se caracteriza por meio de uma pesquisa qualitativa, a qual é 

considerada com maior relevância sua relação sujeito e objeto, entre a objetividade e a subjetividade, não 

requerendo o uso de métodos e técnicas estatísticas. A forma de análise dos dados é indutiva e discursiva, 

tornando o processo metodológico de cunho analítico sistematizado. 

Para Strauss e Corbin (2009, p.17) a análise qualitativa relaciona-se mais de perto ao processo não-

matemático, enquanto interpretativo que objetiva a descoberta de conceitos relacionados a dados brutos em 

esquema apenas teorizado. Desta feita, foi realizada aqui interpretações das informações obtidas pelo 

instrumento metodológico escolhido para sistematizar a pesquisa, o qual é o questionário em decorrência de sua 

compreensão analítica e discursiva. 
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 Instrumento das informações obtidas 

 

É interessante perceber que a escolha do instrumento utilizado deve ser concernente com o tipo de 

problema a ser investigado, o tempo em que se dispõe para a realização da pesquisa, e a delimitação das 

inquietações epistemológicas que orientam a dimensão da pesquisa. Desse modo, ante a realidade estudada, se 

encontra a necessidade de independente de qual o tipo de pesquisa, ser realizada de forma eficaz a recolha de 

dados para cada situação, que possibilita um estudo sistemático, e coerente com a realidade estudada, a qual 

traga validade para o estudo realizado.  

O pesquisador pode se utilizar de documentos, ou entrar em contato direto com o objeto estudado 

(LAVILLE E DIONE 1999,176). Dessa forma se apropria com mais qualidade dos materiais que subsidiam a 

análise dos dados de sua pesquisa. Por conseguinte, favorece a participação com mais autonomia dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa com os  colaboradores.  

É importante evidenciar que o uso do método questionário,  se fez pertinente por ser o instrumento 

metodológico mais adequado para tal pesquisa, tendo em vista que se precisa de dados significativos que tenham 

haver com a subjetividade dos sujeitos copartícipes. Desse modo, May (2004, p. 146) conjectura sobre a 

importância desse instrumento metodológico, quando diz:  

Ao avaliar esses diferentes métodos, deveríamos prestar atenção, não tanto aos 

métodos relativos a uma divisão quantitativa-qualitativa da pesquisa social – como 

se uma destas produzisse automaticamente uma verdade melhor do que a outra -, 

mas aos seus pontos fortes e fragilidades na produção do conhecimento social. Para 

tanto é necessário um entendimento de seus objetivos e da prática. 

A essência do questionário nesta pesquisa se justifica pela sua necessidade em comensurar as 

subjetividades dos colaboradores e ao mesmo tempo possibilitar uma análise crítica, reflexiva e coerente com os 

pressupostos teóricos da temática em pauta.  

Questionário  

A definição de questionário utilizada aqui será trazida por Lakatos, que diz: 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo 

correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do 

mesmo modo (LAKATOS, 2003; MARCONI, 2001). 

 

As vantagens do uso deste instrumento recaem sobre principalmente às questões de tempo, abrangência 

de pessoas pesquisadas, uniformidade na avaliação, bem como objetividade e economia de pessoal.  

Já as desvantagens ficarão por conta da pouca quantidade de questionários que voltam a exigência de 

um universo de pesquisa mais homogêneo, a impossibilidade de ajudar o pesquisado em alguma questão quando 

há mal interpretação, são pontos que devem ser levados em consideração (QUIVY ET CAMPENHOUDT, 2005, 

P. 150). 

Será utilizado o modelo proposto por Paiva (2002), o qual será adaptado para a realidade especificada 

aqui; como veremos será o mais eficaz no contexto de ensino aprendizagem.  

A finalidade do questionário foi construído um guião, sendo este dividido com variáveis importantes a 

serem respondidas pelos sujeitos colaboradores da respectiva pesquisa em desenvolvimento, tal como se pode 

observar: 
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Tabela 19: Guião do questionário 

I Parte: Perfil do Usuário 

Q.1 Qual é a sua idade 

Q.2 Sexo 

Q.3 Há quanto tempo leciona história? 

Q.4. Quanto tempo de docência? 

Q.5 Qual é a sua formação e a sua atuação atual? 

II Parte: objeto de estudo 

Q.1 Sabe do que se trata a lei 11.645/08?  (  ) sim                 (  ) não 

Q.2 Você costuma “comemorar o dia do índio”?            (  ) sim                 (  ) não                      

Q.3 Você trabalha o que está escrito no livro de história sobre os indos?  

 (  ) sim                 (  ) não 

Q.4. Sente falta de uma formação específica?    (  ) sim                 (  ) não 

Q.5 O que você sabe sobre os índios? 

Fonte: quadro elaborado pela autora 

 

No primeiro momento da aplicação do instrumento foi feito uma abordagem para esclarecimento, para a 

população pesquisada, também sobre o resguardo do sigilo das informações, bem como sobre o fim destinado 

aos dados coletados, buscando durante o processo obedecer de maneira mais fidedigna possível, sendo 

necessário o maior nível de objetividade possível. 

Interpretando as informações  

 

A interpretação que permeou esta pesquisa foi viabilizada pelo o que se chama de análise de discurso 

como é apontada por Foucault (2005, p. 171) ao mencionar sobre o significado de que: 

Discurso é o caminho de uma contradição à outra: se dá lugar às que vemos, é que 

obedecem à que oculta. Analisar o discurso é fazer com que desapareçam e 

reapareçam as contradições, é mostrar o jogo que nele elas desempenham; é 

manifestar como ele pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes uma 

fugidia aparência.  

 

É neste misto de significados das palavras que a importância da análise do discurso será exercida a 

partir das falas articuladas pelos professores colaboradores, acerca, sobretudo da fonte discursiva “o que você 

sabe sobre os índios?” Momento em que os colaboradores escrevem espontaneamente sobre seu entendimento, 

para esta questão e as demais do questionário aplicado será assim realizada a análise do discurso, pois para Pinto 

(2010, p. 56): 

O discurso é movimento dos sentidos, é a palavra se metamorfoseando pela história, 

pela língua e pelo sujeito além de constituir um conjunto de práticas sociais do 

homem na sua relação com a realidade. 

 

Sentido das palavras que no movimento em que são proferidas são de cunho pontual o que vem seu 

pensamento, e assim a partir de suas práticas sociais em concernência com a realidade se ressignificará o 

entendimento que foi assim apreendido. Sentido que é atribuído também por Orlandi (2005, p. 20) ao mencionar 
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que “A multiplicidade de sentido é inerente à linguagem”. Ou seja, a linguagem do sujeito colaborador é que 

permeia o sentido desta análise em pauta.     

A partir da análise do discurso, parte-se do pressuposto problematizador desta pesquisa. Em sendo 

assim, o problema que norteia a sistematização desta pesquisa diz respeito: Como a lei 11.645/08 está sendo 

considerada no saber-fazer dos professores da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE, numa perspectiva 

intercultural? 

Entende-se que a historicamente os povos indígenas na maioria dos livros didáticos estão representados 

socialmente de modo folclorizado, estereotipado e miticamente fadado ao desaparecimento, pois assim, pode-se 

considerar quando se faz jus ao dia do índio com ornamentos culturais que lhes representam.  

Outra questão que emerge no contexto que permeia esta problemática é o fato do conhecimento da lei 

11. 645/08 e consequentemente a consideração que se faz do livro didático no saber-fazer a favor dos povos 

indígenas, quando em sua maioria está impregnada de uma visão eurocêntrica, etnocêntrica e sociocentrica, a 

qual coloca os povos indígenas como sujeitos destituídos de seus direitos legitimados na constituição federal de 

1988. 

Hipoteticamente esta discussão faz jus a compreensão de que a falta da formação continuada, do 

conhecimento da lei 11.645/08 e o uso absoluto do livro didático tem contribuído para negar a discussão desta 

temática em sala de aula como política de ação afirmativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A preocupação metodológica a priori se processou de forma a conhecer o processo formativo e atuação 

dos colaboradores, tal como pode se observar:  

 

Tabela 20: Perfil dos Colaboradores 

Identificação  Gênero  Idade  Formação  Tempo de atuação em 

história  

Tempo de docência 

Professor 01 Masculino  63 Geografia  Entre 2 a 4 anos  Mais de 4 anos 

Professor 02 Feminino  56 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos 

Professor 03 Feminino  51 Sociologia  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 04 Feminino  37 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 05 Masculino  44 Historia  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 06 Masculino  36 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 07 Masculino  30 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 08 Masculino  39 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 09 Feminino  40 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 10 Feminino  45 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 11 Masculino  48 Est. sociais  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 12 Masculino  33 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 13 Masculino  47 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 14 Masculino  34 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 15 Masculino  51 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 16 Feminino  41 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 17 Masculino  56 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 18 Feminino  31 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Professor 19 Feminino  31 História  Mais de 4 anos  Mais de 4 anos  

Fonte: Produzido pela autora 

 

Como pode se observar claramente nesta tabela há uma variedade significativa de professores e 

professoras que atuam na área de história. Bem como se pode ver que o professor 01 tem 63 anos, é formado em 

geografia, mas que recentemente está lecionando história, isto é, entre 2 a 4 anos de ensino de história, desse 

modo a temática indígena talvez não faça parte de seu fazer pedagógico em sala de aula. No que concerne ao 

professor 03 tem 51 anos, é formado em sociologia e atua em história com mais de 4 anos de experiência. 

Compreende-se assim que o ensino de história por este professor talvez não seja considerado as especificidades 

dos povos indígenas.  

Já o professor 11 tem 48 anos, é formado em estudos sociais e ministra história há mais de 4 anos. Sua 

formação pode não contribuir com uma atuação necessária para tratar das especificidades e peculiaridades 

indígenas. Vale salientar que os demais professores que são formados em história, mas não significa que sua 
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consciência histórica, política e crítica atuem a favor da diversidade indígena. Entretanto, conforme o material 

em análise adentra-se no entendimento do saber-fazer pedagógico a favor da diversidade indígena, de acordo 

com a percepção dos educadores/colaboradores. 

No que diz respeito à fonte discursiva sobre propriamente o objeto de estudo desta pesquisa, se 

apresenta os seguintes resultados analíticos. 

 

Tabela 21: A lei 11.645/2008 

FD 1 – Sabe do que se trata a lei 11.645/2008? 

COLABORADORES  SIM  NÃO  

Professor 01 X  

Professor 02 X  

Professor 03  X  

Professor 04 X  

Professor 05 X  

Professor 06 X  

Professor 07 X  

Professor 08 X  

Professor 09 X  

Professor 10 X  

Professor 11 X  

Professor 12 X  

Professor 13 X  

Professor 14 X  

Professor 15 X  

Professor 16 X  

Professor 17 X  

Professor 18  X   

Professor 19 X  

Fonte: Produzido pela autora 

 Os dados obtidos dos colaboradores apenas dois (2) professores desconhecem a Lei 11.645/08. Fato 

este que possibilita inferir que a atuação profissional acerca dos povos indígenas pode ser trabalhada em sala de 

aula de forma equivocada por estes educadores. Uma vez que em muitos livros didáticos não há uma 

representação social concernente com os processos de lutas e resistências dos povos indígenas ao seu território, 

ao seu pertencimento identitário. E a forma eurocentralizada, da qual os índios na maioria dos livros didáticos 

estão evidenciados, nega assim a sua cultura, sua identidade e sua linguagem. Faz-se necessário que os 

educadores busquem uma formação especifica para tratar da temática apresentada na lei bem como na diretriz 

curricular da educação escolar indígena. Primando assim pela prática efetiva desta lei que desde 2008 foi 

sancionada e, que após oito anos ainda é desconhecida pelos professores 03 e 18.  

Destarte, se os professores desconhecem a Lei 11.645/2008 que altera a Lei 9.394/1996, modificada 

pela Lei 10.639/2003, esta que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”, significa, 

portanto que ainda na prática destes professores não estão sendo realizadas aulas sobre a temática em pauta, 

história e cultura afro-brasileira indígena. Atitude esta que negligencia o conhecimento sobre a importância dos 

povos indígenas para a história do Brasil. Desse modo, os educadores, devem conhecer a lei, se apropriar e 

apreender e assim disseminar saberes necessários para seus alunos para que assim possam possibilitar o respeito 

à diversidade intercultural existente no Brasil, advindos da ancestralidade indígena.   

Os demais educadores que afirmam conhecerem a Lei 11.645/08 é muito importante e significativo esta 

informação, por permear assim a inferência de que os educadores trabalham a temática indígena em sua sala de 

aula, de modo a contribuir com outro olhar acerca da história dos povos indígenas no Brasil, pois:  

Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e 

econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue os negros 

dos outros grupos que compõem a população brasileira. E isto requer mudança nos 

discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. 

Requer também Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana que 

se conheça a sua história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se 
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especificamente desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira 

(BRASIL, 2004, p. 13). 

 

Os educadores que reconhecem a presente lei têm por obrigação de atuar a favor de sua aplicação em 

seu contexto escolar, especialmente para promover a ação afirmativa do direito a apreensão da história dos povos 

indígenas pautada numa pedagogia intercultural, a qual significa: 

Uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes 

grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os 

conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 

socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um 

projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas (CANDAU, 

2008, p.52). 

 

O reconhecimento do outro na educação é primordial, tendo em vista que a diversidade existente no 

contexto escolar deve ser pautada por um currículo que represente os diversos sujeitos, seus anseios e 

necessidades. já no que concerne sobre a fonte discursiva sobre a comemoração do “dia do índio” pode-se 

perceber o resultado seguinte tabela. 

 

Tabela 22: Comemoração do “dia do índio” 

FD 2 – Você costuma “comemorar o dia do índio”? 

COLABORADORES  SIM  NÃO  

Professor 01 X  

Professor 02  X  

Professor 03 X   

Professor 04 X  

Professor 05  X  

Professor 06  X  

Professor 07  X  

Professor 08  X  

Professor 09 X  

Professor 10 X  

Professor 11 X  

Professor 12  X  

Professor 13  X  

Professor 14  X  

Professor 15  X  

Professor 16  X  

Professor 17 X  

Professor 18  X   

Professor 19 X  

Fonte: Produzido pela autora 

 

Dentre o total de colaboradores no que diz respeito à fonte discursiva “comemoração do dia do índio” 

ficou claro que mais da metade dos colaboradores não fazem jus ao dia dos índios, o famoso “dia 19 de abril”. 

Isso é importante, pois como bem se sabe não se faz sentido um dia para comemorar o dia do índio, tendo em 

vista que os índios nunca deixaram de existir no Brasil.  

Deste modo, compreende-se que a percepção dos educadores tem evoluído acerca dos equívocos 

presentes nos livros didáticos e também nas práticas que acham que tratar os índios de forma folclorizada e 

mística está fazendo jus à memória histórica, política, cultural, econômica e de resistência dos povos indígenas 

aos brancos.  

Ou seja, fazer menção aos artefatos culturais que historicamente são próprios dos índios, não é de fato 

cumprir o que estabelece a lei supracitada, pois a “História e cultura afro-brasileira e indígena” não se reportam 

tão somente a “pintar a cara das crianças, fazer cocar e por na cabeça, fazer uma roda e fazer oh, oh, oh, oh... 

com a mão na boca (som do índio)”.  

Faz-se necessário sim, imprimir mudanças a respeito da diversidade indígena que está presente no 

território brasileiro. As sociodiversidades indígenas devem ser consideradas no âmbito pedagógico para que os 
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povos indígenas sejam reconhecidos como sujeitos de direitos, pertencentes ao seu território, sua cultura e 

identidade singular. 

  Dessa forma, torna-se significativo o fato de que o dia do índio para alguns professores de história já 

não faz mais sentido folclórico e estereotipado como comumente se relata em experiências, para tal é preciso sim 

ressignificar os saberes pedagógicos a favor de uma pedagogia decolonial que proporcione outros saberes. 

Assim: 

A utilização de linguagens diferenciadas pode levar o aluno a um processo de 

aprendizagem mais interativo, prazeroso, que tenha significado, que lhe dê 

condições de se posicionar criticamente frente a questões e problemas que a 

sociedade traz. Enfim, trabalhar os processos iconográficos da história em sala de 

aula é um caminho fascinante que pode se multiplicar em infinitas formas e 

possibilidades, sendo uma importante fonte de pesquisa para compreensão da 

história. (LITZ, 2009, pg. 7). 

 

É preciso sim, a partir de outras compreensões e linguagens diversas trabalhar a temática indígena com 

caráter histórico, critico, decolonial e intercultural, reconhecendo os índios numa dimensão macrossociológica 

que deve ser respaldado desde currículo ao saber-fazer em sala de aula em prol da diversidade dos sujeitos de 

direitos. Artefato cultural dos povos indigenas que devem ser ressignificados cotidianamente nas diversas 

práticas pedagogicas a favor das sociodiversidades presentes nos contextos escolares, ou seja, que estao no chão 

da escola.  

 A fonte discursiva do livro didático apresenta informações pertinentes para esta discussão que vem 

sendo desenvolvida, como se pode observar: 

 

Tabela 23: trabalho do livro didático 

FD 3 – Você trabalha o que está escrito no livro de história sobre os índios? 

Professor 01 Sim  Não  

Professor 02 X   

Professor 03 X   

Professor 04 X   

Professor 05 X   

Professor 06  X  

Professor 07 X  

Professor 08  X  

Professor 09 X   

Professor 10 X   

Professor 11 X   

Professor 12  X  

Professor 13  X  

Professor 14 X  

Professor 15   

Professor 16  X  

Professor 17 X   

Professor 18 X   

Professor 19 X   

Fonte: Produzido pela autora 

 

Nesta fonte discursiva como pode se observar apenas 05 dos colaboradores não atuam pedagogicamente 

com o livro didático como ferramenta educativa do processo de ensino-aprendizagem acerca da temática 

indígena. É uma informação interessante porque deixa claro que os educadores ainda estão atuando 

equivocadamente sobre a temática indígena considerando o livro didático, pois deste total 14 educadores ainda 

afirmam que trabalha o que está presente no livro didático, o que é um grande risco de perpetuar a visão 

eurocêntrica presente com veemência nos respectivos livros. Em sendo assim, conforme a visão de Gatti JR, 

compreende-se que: 

Os livros didáticos são, incontestavelmente, instrumentos privilegiados no cenário 

educacional brasileiro e internacional, pois são eles que, verdadeiramente, 

‘estabelecem grande parte das condições materiais para o ensino e a aprendizagem 

nas salas de aula de muitos países através do mundo’ (...). Ao fornecer estas 
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condições, eles acabam sendo os fiéis depositários dos saberes provenientes das 

diferentes disciplinas escolares. (GATTI JR, 2004. p.27). 

 

Em se tratando de escola pública é bem verdade que o livro didático torna-se o recurso didático mais 

utilizado nas práticas pedagógicas dos educadores, isso porque, na maioria das escolas o livro didático é o único 

recurso ainda disponível para o seu fazer pedagógico. Abordar a temática indígena tendo apenas o livro didático 

como aparato tecnológico é um risco para a história dos povos indígenas, pois muitas das vezes os índios estão 

negados e excluídos da representação social da qual lhe caracteriza como sujeitos de direitos. Nos livros a 

abordagem da figura do índio acontece de forma pejorativa, quando não são invisibilizados, tanto de forma 

verbal quanto não verbal (SÁ, 2010, p. 16-17). Já nesta perspectiva, autores como Colares; Gomes e Colares 

(2010), afirmam que: 

É importante identificarmos as abordagens e estereótipos que desvalorizam as 

manifestações originárias dos segmentos economicamente excluídos, entre eles os 

negros e os indígenas como resultado de um processo de naturalização e 

conservação de uma ordem baseada na apropriação privada dos meios de produção 

(COLARES; GOMES; COLARES, 2010, p. 198). 

 

É este tipo de compreensão que os educadores devem ter ao fazer uso do livro didático, desmistificar o 

que parece está impregnado como verdade absoluta acerca dos povos indígenas, seu pertencimento cultural e 

identitário, seus modos próprios de viver a vida e de se relacionar com a natureza. Desnaturalizar a visão 

eurocêntrica impregnada nos livros didáticos que não representam de fato os povos indígenas deve ser uma 

premissa dos educadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Parece que as informações obtidas levam o leitor a compreender que existe um problema por parte da 

instituição pública que deveria assim fomentar em sua rede de ensino, a formação continuada do educador com 

formações específicas sobre a lei 11.645/08 e seu desdobramento na diretriz curricular nacional da educação 

escolar sobre a temática indígena, a qual norteia com sua normatização de como deveria se processar a 

fomentação identitária do educador para trabalhar esta temática no contexto de sua sala de aula.    

Assim parece que a pedagogia da interculturalidade é a que pode viabilizar uma formação que 

ressignifique a vivencia da respectiva lei em pauta, pois a interculturalidade como uma inter-relação, diálogo e 

troca entre culturas diferentes, sem sobreposição da cultura dominante sobre outra subordinada (JULIANO, 

1993).  Compreender esta natureza epistemológica numa perspectiva democrática é dialogar sobre as culturas de 

seus múltiplos sujeitos.   

Em se tratando da formação especifica, tão necessária aos professores colaboradores, como ficou 

declarado pelos educadores nas repostas que foram assim obtidas, como pode se observar: 

 

Tabela 24: Formação específica 

FD 4 – sente falta de uma formação específica? 

Professor 01 Sim  Não  

Professor 02 
 

X 

Professor 03 X   

Professor 04 X   

Professor 05 
 

X 

Professor 06 X   

Professor 07 X  
 

Professor 08 X   

Professor 09 X  
 

Professor 10 X   

Professor 11 X   

Professor 12 X   

Professor 13 X 
 

Professor 14  X  

Professor 15 X   

Professor 16 X   

Professor 17 X   

Professor 18 X 
 

Professor 19 X   

Fonte: Produzido pela autora 
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Nitidamente se percebe como os educadores se sentem bem a vontade para tratar da temática indígena, 

considerando que quase todos conhecem a lei 11.645/08, mas sentem a necessidade de uma formação específica 

pra tratar desta especificidade. Haja vista que os dois dos colaboradores que afirmaram que não, eles fazem parte 

da I especialização em Culturas e História dos Povos indígenas ofertada pela Universidade Federal Rural de 

Pernambuco e a Rede de formação Nacional de professor, e o outro educador é mestre em história, em sendo 

assim sua formação contemplou a especificidade desta temática.  

 Ressalta-se, portanto que a formação do professor parece ser primordial para que a pedagogia 

decolonial numa perspectiva intercultural seja de fato promovida no contexto escolar.  Nesta perspectiva a 

pesquisadora de didática Candau (1996), tem se debruçado em pesquisas sobre a formação do professor e assim 

tem feito a seguinte alerta “qualquer possibilidade de êxito do processo que se pretenda mobilizar tem no 

professor em exercício seu principal agente” (p. 140). Isto é, o professor majoritariamente é o sujeito responsável 

para perspectivar mudanças de caráter politico-pedagogico e metodológico no que concerne ao saber fazer numa 

dimensão didática da pedagogia intercultural, isto é uma educação diferenciada para os povos indígenas, 

inclusive a formação do próprio indígena para retroalimentar os saberes culturais, sociais, econômicos e políticos 

envolvidos com as multirreferências da formação escolar não indígena que vem sendo paulatinamente construída 

a partir do movimento indigenista no Brasil.  

Destarte, a formação nesta perspectiva intercultural recai na dinamicidade da ressignificação dos 

sujeitos e de seus saberes, tal como pode se compreender que a interculturalidade deve envolver um processo de 

construção de um “outro” conhecimento, de uma “outra” prática política, de um “outro” poder social; uma forma 

“outra” de pensamento em oposição à modernidade/colonialidade (WALSH, 2002 e MIGNOLO, 1999).  Autores 

que dialogam numa dimensão emergente haja vista que muitos dos grupos sociais ficaram de fora desta 

discussão pedagógica.  

No que diz respeito à questão subjetiva dos colaboradores sobre o que você sabe sobre os índios, foram 

obtidas informações necessária para o entendimento de que se faz necessário uma ampliação de sentido e 

significados em alguns pensamentos, pois foi perceptível que ainda persistem a existência de uma visão 

equivocada, etnocêntrica (uma raça sobreposta às demais), eurocêntrica (pensamento único, história única), 

sociocentrica (sociedade homogênea, única). Foram estas dimensões que se permutaram em algumas fontes 

discursivas proporcionando, portanto a interpretação de alguns sentidos do que nos foi assim declarado. 

O primeiro Professor, declara que: 

Os primeiros habitantes do Brasil que de forma bruta foram destruídos pelos 

portugueses, a ponto de fugirem da sua região litoral e zona da mata, para o interior 

campestre e o sertão. 

 

Ressalta-se que este ponto de vista advém do Professor 01, o qual possui de 63 anos, e até os dias de 

hoje comemora o dia do índio, e sente falta de uma formação específica. De fato, é perceptível que os anos de 

trabalho do professor possibilite uma tomada de atitude emancipatória a favor da visão acerca dos povos 

indígenas, em seu discurso, percebe-se o equivoco em suas palavras “primeiros habitantes, destruídos pelos 

portugueses e que fugiram” Esta visão é peculiar nos livros didáticos de modo geral, mas é também necessária 

para se compreender o tempo de sua formação e de como lhe fora ensinados, assim evidentemente pode-se 

inferir que o professor reproduz como aprendeu sobre os índios, fazendo uso específico do livro didático, este 

que apresenta uma visão também limitada sobre o protagonismo dos índios na história do Brasil, fato este que 

nos é alertado que o livro didático é o “mediador entre a proposta oficial do poder expressa nos programas 

curriculares e o conhecimento escolar ensinado pelo professor” (BITTENCOURT, 2009, pg. 73). 

O professor 02 declarou o seguinte:  

As etnias indígenas estão cada vez mais inseridas no contexto social para manter a 

luta pelos seus direitos. Acho terrível as escolas do pré-escolar e anos iniciais do 

ensino fundamental comemorarem esse dia mostrando um índio na oca, com 

peninha e passivo. 

 

 Percebe-se que a visão deste professor está mais contemporânea com as discussões emergentes que 

estamos tentando aqui situar neste contexto, pois a modalidade educacional deve ser promovida de forma a 

promover a disseminação do conhecimento do jeito certo, assim “a luta pelos direitos, a comemoração do dia do 

índio” este ponto de vista demonstra que o Professor 02 de 56 anos, não comemora o dia do índio, já demonstra 

assim que os conceitos e as formas de trabalhar sobre a temática indígena, estão mais aproximados da educação 

diferenciada, ou seja, se faz jus às sociodiversidades indígenas, tal como é recomendado por Oliveira e Freire 

(2006, p. 18) ao afirmarem que: 
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As práticas e as representações que caracterizam a sociedade brasileira não podem 

ser compreendidas se não forem levadas em consideração as populações aqui 

estabelecidas, com suas formas de organização sociocultural e com a sua 

interveniência e controle sobre os recursos ambientais existentes. 

 

Entender que é necessário considerar as diversidades socioculturais existentes é de fato promover uma 

educação diferenciada na perspectiva intercultural. 

Continuando a análise o Professor 03, anunciou seu entendimento sobre os índios dizendo que são 

“especificidades dos povos indígenas, grupos indígenas de Pernambuco, superficial”, em análise o professor não 

anuncia um entendimento coerente deixando o pesquisador atônito nesta compreensão, pois pelo que está 

sobreposto deixa em dúvidas o que o professor quis dizer com “superficial”, mas vale destacar que os “povos 

indígenas, grupos indígenas de Pernambuco” realmente se fazem presente no contexto atual e são 

sociodiversidades que se destacaram no decorrer do aprendizado obtido, quando da viagem para Pesqueira-PE, 

sobre os povos Xucuru.  

É importante trazer os dados que evidenciam as sociodiversidades dos povos indígenas mencionados 

pelo Instituto Socioambiental (2014), os indígenas no Brasil atualmente formam uma população de quase 

900.000 pessoas, em mais de 240 povos e falando mais de 150 línguas e dialetos. Dados gerais, sem especificar 

os territórios e as etnias indígenas.  

O professor 04 dá ênfase ao que entende, afirmando que “aspectos históricos, culturais, religiosos, 

territórios indígenas; influencias indígenas na nossa cultura; grupos indígenas atuais no que concerne ao Brasil e 

Pernambuco”.  

Embora o Professor com 37 anos, considere estes aspectos, é curioso que nas questões supracitadas sobre o uso 

do livro didático, do conhecimento da lei, comemoração do dia do índio e falta de formação, todas estas questões 

foram respondidas que sim, o que se torna dialético, pois o ato da comemoração do dia do índio é um ato que 

trata os índios como folclore, objetos que devem ser enfeitados, negando assim os artefatos culturais que 

ressignificam a existência dos povos indígenas.   

As considerações do Professor 05 afirmou o seguinte: 

Primeiro, que o termo índio é fruto de um equívoco de Colombo que tem sido 

perpetuado pela historiografia brasileira. Sei que as sociedades indígenas são 

diversas e que hoje ainda enfrentam problemas quanto à territorialidade e 

territorialização.  

 

O respectivo Professor com 44 anos, o qual não comemora o dia do índio e não sente falta de uma 

formação continuada, este Professor fez parte da turma em curso da qual o autor desta pesquisa também faz. Isso 

significa que o aprendizado adquirido em formação já está provocando mudanças no saber-fazer dos educadores. 

Desse modo, esta visão parece ser a mais adequada diante das outras que já foram respondidas, tendo em vista 

que se aproxima das discussões emergentes que vem sendo construídas ao longo da história brasileira e que 

foram apreendidas no contexto escolar em formação.  

A visão do Professor 06 sobre seu entendimento acerca dos povos indígenas deixou claro que “são 

sujeitos sociais que precisam ser respeitados diante de suas sociodiversidades”. Seu ponto de vista se aproxima 

da perspectiva da educação intercultural indígena, por ressignificar os povos indígenas no campo dos direitos 

humanos, quando menciona o respeito às sociodiversidades, e também por não fazer jus ao dia do índio numa 

dimensão folclórica e inocente sobre o ser índio no Brasil.  

Pois geralmente se menciona sobre os povos indígenas uma visão completamente equivocada, posta em 

textos discursivos e nas imagens, os índios em preto e branco, sinalizando para o mito da extinção dos povos 

indígenas e, sobretudo de seu atraso socialmente, pois em alguns livros didáticos os índios não acompanharam a 

tecnologia, o progresso e as mudanças sociais, econômicas, politicas e culturais que vem ocorrendo desde 

“descoberta do Brasil” como alguns livros ainda apontam esta frase equivocada e despolitizada.  

Desta forma, é preciso entender tal como é tratado na CF/88 em seu Art. 231 diz que:  

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

 

Ou seja, a CF/88 nos diz bem quem são os índios e de como estes devem ser conhecidos todos os 

territórios que permeiam uma prática diferenciada como a que sugeri o professor 06. 

O Professor 07 assim afirmou:  
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Recentemente descobri que os Astecas e Maias possuíam escrita, os indígenas no 

“Brasil” não. Vi também que a prática antropológica é religiosa. Acreditava-se 

absorver a energia da pessoa comida nos rituais.  

 

Compreende-se que o olhar do professor faz jus aos seus conhecimentos que se pode inferir ser 

ampliado numa perspectiva diferenciada, da qual geralmente se concebe o ser índio. Neste sentido, as 

sociodiversidades possuem rituais diferenciados o que os distingui de outras etnias indígenas.  

Os Professores 08 disse apenas “suficiente” o que não dá para fazer uma análise do que se consiste o 

suficiente, tendo em vista que ele não complementou sua percepção. Já o Professor 09 disse “nada” embora 

tenha respondido as demais fontes discursivas com o sim. E por fim, O Professor 12 não respondeu. Conforme a 

postura assumida por estes Professores, se concebe a necessidade de uma formação continuada para o despertar 

da consciência dos saberes necessários para assegurar o direito a educação dos povos indígenas, uma vez que se 

considera que a diversidade escolar indígena está presente em todos os territórios.   

Para o Professor 10 os índios “foram os primeiros habitantes do Brasil, também contribuíram para 

formação do Brasil e enfrentaram muitos problemas por questões de terra”.  Esta percepção de fato precisa ser 

problematizada, pois é isso que comumente alguns livros didáticos não apontam os conflitos sociais entre os 

índios e os nãos índios, o que acarreta em uma visão equivocada sobre a relação subalterna em que os índios são 

representados.  

Já para o Professor 11, sua concepção é “que não há um padrão de índio no Brasil”, ou seja, há uma 

reprodução estereotipada de que sempre prevalecera sobre a existência indígena no Brasil.  

A visão do Professor 13 afirma que “primeiramente devemos ver como povos indígenas com línguas e 

culturas diferentes, há uma diversidade.” É para se fazer jus a diversidade que se fala em sociodiversidades dos 

povos indígenas. Daí, a importância da interculturalidade, sendo esta como uma prática de vida que pressupõe a 

possibilidade de convivência e coexistência entre culturas e identidades.  

Professor 14 diz que:  

1º o termo índio foi dado pelos espanhóis e portugueses, terminava por generalizar 

as centenas de índios diferentes que viviam na América e 2º até hoje os povos 

indígenas sofrem perseguições e lutam pela demarcação de suas terras.  

 

Como se percebe a visão do professor e coerente com o fato de que ele não comemora o dia do índio, 

possibilitando assim uma visão ampliada numa dimensão contemporânea, que ressignifica os processos 

educativos para os povos indígenas na perspectiva da educação escolar indígena. 

Em se tratando da percepção do professor 15 menciona que “vários grupos quase foram extintos, mas 

hoje existem projetos e movimentos para preservar a cultura indígena”.  Esta é afirmação que comumente 

apresenta-se em alguns livros didáticos, em especial aqueles que ainda não incorporaram o que obriga a Lei 

11.645/08 sobre a história da cultura indígena no currículo escolar. Pois parece ser mais cômodo numa visão 

eurocêntrica atenuar a o mito de uma só raça. A atitude do professor em não comemorar o dia do índio e não 

sentir falta de formação especifica, permite-nos conjecturar que em sua formação obteve informações e 

construção da formação do professor na perspectiva intercultural e/ou da educação diferenciada.  Conforme é 

expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena (2012), que em seu Art. 19 

apresenta o pressuposto da educação escolar, assim: 

A qualidade sociocultural da Educação Escolar Indígena necessita que sua proposta 

educativa seja conduzida por professores indígenas, como e gestores, pertencentes às 

suas respectivas comunidades. 

 

É a fim desta qualidade que deve se processar uma educação diferenciada para as sociodiversidades 

indígenas, sendo assim trabalhadas pelos próprios povos indígenas.    

Parece que existem duas histórias sobre os índios, daí o Professor 16, comunga da ideia de que “a 

historia “real”: um povo que contribuiu e contribui bastante para nossa cultura e identidade nacional”, ou seja, 

esta história real não aparece muito em alguns livros didáticos, pois não é do interesse da visão etnocêntrica e 

sociocentrica, sujeitos guerreiros, resistentes a todas as violações e expatriações que sofreram no decorrer da 

história do Brasil. O professor não comemora o dia do índio e não trabalha com o livro didático, ações que 

ressignificam a sua visão e consequentemente a sua postura pedagógica (COELHO, 2016).   

O pensamento do Professor 17 é de caráter conceitual, sua convicção é:  

Definir índio é definir a sua identidade cultural. Ele é e deve ser visto pela sua 

cultura, pois a palavra índio, indígenas ou silvícolas se constitui apenas em uma 

definição genérica elaborada pelo homem branco, colonizador e dominador.  
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A percepção do professor problematiza os conceitos que negam a existência dos povos indígenas como 

sujeitos de direitos, aqueles que resistiram as violações, as guerras e a postura dominadora dos povos europeus.  

Por isso, que se torna importante compreender os índios nesta perspectiva identitária e cultural, como é 

considerado por Souza e Fleuri (2003, p. 63), Assim: 

As relações interculturais, em certa medida, perturbam a visão hierarquizada e 

purificada das culturas, do poder e do conhecimento. Possibilitam o questionamento 

da ordem institucional educacional estabelecida sob a óptica do poder hegemônico 

de educadores e educadoras sobre os(as) alunos(as). Ensejam a possibilidade de 

problematizar a pretensa procedência universalizante e homogeneizante do 

conhecimento. 

 

É a quebra do paradigma dominante, da lei do mais forte que deve ser tencionada no currículo 

cartesiano e dominador que geralmente é proposto para os educadores. É preciso sim fazer valer as 

interculturalidade numa dimensão contra-hegemônica.  

O Professor 18 afirmou que “são povos que tiveram seu espaço invadido pelos portugueses. De cultura 

e religiosidade diversas. Que atualmente lutam por igualdade de direito e espaço”. Diante deste ponto de vista, se 

faz necessário lembrar que o professor não conhece a Lei e não comemora o dia do índio. Ou seja, é um 

professor consciente do seu papel nesta necessidade emergente.  

A consideração do Professor 19 consistiu em “considero como os primeiros habitantes do Brasil” isto é 

uma visão atrasada sobre os povos indígenas. Mesmo afirmando que conhece a lei 11.645/08, comemora o dia 

do índio e trabalha o que está posto no livro didático, este ultimo por vezes não considera as especificidades e 

peculiaridades inerentes aos povos indígenas. a falta da formação continuada, do conhecimento da lei 11.645/08 

e o uso absoluto do livro didático tem contribuído para negar a discussão desta temática em sala de aula como 

política de ação afirmativa. Desta forma, o dialogo emergente é de sobremaneira necessário para promover a 

ascensão profissional no campo da diversidade, tal como Reppetto (2012,p.21) sinaliza sobre a essência do 

diálogo: 

[...] o sentido do diálogo entre culturas refere-se não apenas a desenvolver 

capacidades para ouvir e falar, mas, sobretudo, de refletir e pensar numa perspectiva 

dialógica, o que não deve remeter apenas à ideia de um colóquio entre dois (emissor 

e receptor), mas sim a uma discussão polifônica, sustentada por diferentes 

referências espaço-temporais, onde ideias, opiniões, conceitos, percepções sobre os 

processos históricos e do próprio mundo, devem ser compreendidos no complexo 

emaranhado de situações e atores envolvidos, articulados e desarticulados em 

diálogos nem sempre claros e isentos de conflitos. 

 

É numa prática dialógica que deve ser permeada a formação intercultural para os educadores, inclusive 

aqueles formados e atuantes na disciplina de história, por esta ter maior sobrecarga de responsabilidade em 

viabilizar uma educação diferenciada.  

Portanto, se percebe que a partir desta analise das fontes discursivas que subsidiaram a presente 

pesquisa, deixa nítido que muitos professores ainda estão com aquela visão sobre o índio, como aquele que não 

está inserido no contexto social e escolar. Mas é preciso ainda ressignificar a necessidade de uma formação 

diferenciada/intercultural que deixe claro num paradigma emergente o protagonismo dos povos indígenas nas 

mais diversas instancias sociais, e a educação institucionalizada como se deu a priori desde 1988 direito de 

todos, logo os professores devem ter profissionalidade para lidar com as sociodiversidades em seu contexto 

escolar.  

 

ASSINALAÇÕES CONCLUSIVAS 

A respectiva pesquisa de cunho qualitativo  com o uso do instrumento metodológico, sendo este o 

questionário foi possível perspectivar que  a hipótese que norteou a recolha das informações, possibilitou assim 

defender que há sim uma falta de formação de professores numa perspectiva diferenciada ou intercultural, pois a 

falta da formação continuada, do conhecimento da lei 11.645/08 e o uso absoluto do livro didático tem 

contribuído para negar a discussão desta temática em sala de aula como política de ação afirmativa.  

É interessante perceber que já fazem oito anos da Lei 11/645/08 de sua promulgação, mas que são 

poucos os professores que possuem uma formação adequada para tratar das especificidades e peculiaridades dos 

povos indígenas. Desse modo, é preciso continuar proporcionando cursos específicos de extensão, pós-graduação 

para fomentar a identidade professional do educador de forma diferenciada.  
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Em se tratando do problema permeou da inquietação desta pesquisa ‘como a lei 11.645/08 está sendo 

considerada no saber-fazer dos professores da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE numa perspectiva 

intercultural? Ficou evidente pelas respostas obtidas que o livro didático é o mantenedor das práticas 

pedagógicas, o dia do índio continua sendo comemorado e a falta de formação específica fica nítida pelas 

respostas sinalizadas. Entretanto, é pertinente buscar parcerias e proporcionar formação continuada, formação 

em serviço para desmistificar a visão equivocada que vem se perpetuando na História do Brasil, pela reprodução 

de como se percebe o índio na atualidade, ainda se perdura uma visão do índio, como aquele que não obteve 

progresso existencial, sendo aquele condenado a extinção, quando na realidade a população indígena vem 

aumentando progressivamente. 

Desse modo, a visão, as imagens e os discursos em alguns livros didáticos não representam os índios 

que atualmente estão organizados em seus movimentos indígenas, em suas comunidades tencionando as forças 

do estado pela garantia de seus direitos básicos e inalienáveis. Desmistificar a ideia de que os índios são os bons 

selvagens, mansinhos, e são estereótipos culturais, pois os índios são sujeitos de direitos que devem ter suas 

sociodiversidades respeitadas em território nacional. Neste sentido, os livros didáticos devem estar respaldados 

na Lei 11.645/08, pois obriga a temática indígena ser trabalhada decolonialmente, intercultural e, sobretudo 

numa dimensão macrossociológica como deveria ser. 

No tocante ao objetivo geral da pesquisa compreender como a lei 11.645/08 está sendo considerada no 

saber-fazer dos professores da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE, numa perspectiva intercultural, 

foi possível perceber que embora a lei 11.645/08 seja conhecida, o dia do índio ainda é comemorado e o livro 

didático é usado, situações estas que permeiam o saber-fazer numa perspectiva produtivista do conhecimento, as 

vezes de forma pejorativa e discriminatória, a qual depende muito da postura do professor no seu saber-fazer.  

Especificamente foi possível identificar o conhecimento acerca da lei 11.645/08 por parte dos 

educadores a partir de sua percepção sobre o índio. Entretanto, o fato dos professores conhecerem a respectiva 

Lei não significa que os professores fazem jus, seu saber-fazer é concernente com sua formação que obtivera ao 

longo de sua vida profissional. 

 Esta percepção se concretiza pelo fato de reconhecer o dia do índio e o uso do livro didático como 

ferramentas específicas para abordagem sobre a temática indígena em sala de aula. Ou seja, não há outros 

recursos pedagógicos mais pertinentes para tratar sobre os índios, o que significa que falta uma formação de 

professores em serviço que possa dar conta das especificidades e do novo olhar necessário aos povos indígenas, 

tal como salienta a sua própria diretriz.  

A identificação da formação continuada como fator preponderante para a construção da identidade 

profissional intercultural, ainda é uma conquista necessária aos professores colaboradores desta pesquisa, pois 

foi sinalizado por eles ser uma falta que se sobressaiu das demais. Tendo em vista que somente pode haver 

mudanças dos processos educativos quando os próprios professores são direcionados, fomentados a assumirem 

uma postura condizente com a proposta da pedagogia decolonial, intercultural e diferenciada.  

Por conseguinte, a respectiva pesquisa deixa evidente a necessidade de ampliar a discussão sobre a 

educação escolar indígena para os professores do município do Cabo de Santo Agostinho. Pois pela tempo de 

docência e formação  os professores ainda permanecem com uma visão estereotipada sobre o índio, bem como 

consequentemente com práticas pedagógicas que destitui os índios da condição de sujeitos de direitos sociais, 

políticos, econômicos e culturais em suas dimensões macrossociológicas que devem ser ressignificadas  

cotidianamente por processos educativos pertinentes a validar o papel dos índios na história do Brasil, como 

sujeitos protagonistas do progresso social, do qual os próprios índios foram expropriados e expatriados, a 

exemplo muitas das rodovias foram construídas pelos índios, de forma violenta e exploratória da mão de obra 

dos índios, que diante de seu modo de viver, evidentemente não precisavam de trabalhos exaustivos e 

destruidores da natureza.  

Como pode ser possível ficou evidente que a temática de caráter obrigatório pela Lei 11.645/8 e as 

diretrizes curriculares nacionais da educação básica da educação escolar indígena ainda não se evidência como 

prática no cotidiano do saber-fazer dos educadores colaboradores. 

 A normatização legal que ressignifica os processos educativos para temática indígena ainda são 

desconhecidos em suas práticas pedagógicas necessárias.  

Portanto, é preciso continuar se aprofundando sobre a temática indígena em seus contextos escolares, 

para que assim viabilize a disseminação do marco legal e consequentemente seus processos educativos 

necessários para validar ressignificando o que ainda está obscuro na história sobre a existência indígena, seus 

processos de lutas e resistências as violações mais brutas que são ocultados nos livros didáticos com sua visão 

etnocêntrica, sociocêntrica e eurocêntrica.  

Nesta pesquisa buscou-se sinalizar a necessidade de uma ampliação sobre a fenomenologia indígena 

para se valer o paradigma emergente necessário a educação para diversidade social, cultural, política e 

econômica que se estabelece claramente nos diversos contextos escolares. De tal modo, se perspectiva ainda 
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possibilitar condições de futuras pesquisas sobre a temática aprimorando assim o olhar dos pesquisadores 

indigenistas e indígenas sobre o que ainda está por desvelar ao longo desta história que vem sendo narrada com 

fragmentos, com uma visão unidirecionalizada para interesses outros, e não para situar os índios no território dos 

direitos usufruídos.  
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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de promover uma reflexão sobre a importância da Pedagogia de 

Projetos no âmbito educacional, bem como destacar como se dá o ensino-aprendizagem na escola através da 

realização destes e discutir sobre a experiência dessa teoria na prática. Metodologicamente, esta pesquisa parte 

de uma abordagem qualitativa, tendo como objetivo descrever o contexto escolar em que diversos projetos 

foram desenvolvidos. Como procedimento, utilizamos de dados bibliográficos e uma entrevista com três 

questões a respeito da presença dessa metodologia educacional – respondidas por três membros da equipe 

diretiva da escola onde os projetos foram desenvolvidos. A pesquisa apresenta como resultado as experiências 

de um quantitativo significativo de projetos dentro da instituição de ensino com resultados positivos. Conclui-

se que, através da Pedagogia de Projetos, é possível haver uma melhora significativa na aprendizagem de forma 

lúdica e interdisciplinar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Pedagógico, Ensino-aprendizagem, Experiência Escolar.    

 

The pedagogy of projects in the teaching-learning process: experiences in 

the Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário em 

Inhapi -Alagoas 

 
ABSTRACT: This article is intended to promote a reflection on the importance of Pedagogy Projects in the 

educational field, as well as highlighting how is the teaching-learning process in school through the achievement 

of these and discuss about the experience of this theory in practice. Methodologically, this research starts from a 

qualitative approach, aiming to describe the school context in which several projects were developed. As a 

procedure, we used bibliographical data and an interview with three questions about the presence of this 

educational methodology - answered by three members of the school management team where the projects were 

developed. The research results in the experiences of a significant number of projects within the educational 

institution with positive results. It is concluded that, through the Pedagogy of projects, it is possible to have a 

significant improvement in learning in a playful and interdisciplinary way. 
 

KEYWORDS: Pedagogical Project, Teaching-learning,  School Experience. 
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INTRODUÇÃO 
 
O trabalho com Projetos Pedagógicos dentro do ambiente escolar visa proporcionar ao corpo discente 

uma forma de aprendizagem que se adeque à sua realidade, melhorando deste modo o seu conhecimento acerca 

de uma dada temática, levando-os a se aproximarem ainda mais do conteúdo, dos docentes e dos seus colegas da 

comunidade externa em geral. Além disso, integra distantes áreas de conhecimento e essa associação é que leva a 

uma aprendizagem significativa, a partir da clareza de objetivos e potencial para atingir novas aprendizagens 

através das disciplinas envolvidas. 

Os estudos sobre a Pedagogia de Projetos voltados à dimensão educacional, surgiram no âmago do 

movimento da Escola Nova, no século XX, tendo como  escritores  que inspiraram com suas teorias a 

organização da Escola Nova, dentre tantos, Jean Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi, Friedrich Froebel e John 

Dewey. 

O movimento da Escola Nova influenciou de forma intensa as ideias de alguns intelectuais e estudiosos 

na Europa e América, sobretudo no Brasil. No contexto brasileiro, nos anos de 1932, com a divulgação do 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, vários educadores brasileiros como Fernando de Azevedo, Lourenço 

Filho e Anísio Teixeira, tiveram influências das ideias de Dewey. 

A Escola Nova contou com uma renovação do ensino, desenvolvendo-se no Brasil por meio de 

importantes transformações econômicas, políticas e sociais da época. A concepção de educação para a Escola 

Nova estava associada à Educação Ativa, com os princípios baseados na autonomia dos estudantes, livre 

atividade e valorização da experiência pessoal. Tais aspectos preconizaram o início do método de projetos, ideia 

que surgiu contrapondo a metodologia da educação tradicional. Em meio a esse cenário, John Dewey foi o 

precursor em elaborar um novo ideal pedagógico, embasado na ação e não mais na instrução como era difundido 

na escola tradicional. A educação na concepção de Dewey era pragmática, valorizando as experiências concretas 

da vida como problemas a serem resolvidos. 

 Cunha (1999, p. 19) define os princípios básicos do pragmatismo como, 

 

[...] o pensamento e a ação devem formar um todo indivisível, o que implica tratar 

qualquer formulação teórica como hipótese ativa que carece de demonstração em 

situação prática de vida; as constantes transformações sociais fazem com que a 

realidade não constitua um sistema acabado e imutável; a inteligência garante ao 

homem a capacidade de alterar as condições de sua própria experiência. Para os 

pragmatistas, o terreno em que se dá a transmissão do conhecimento, 

particularmente a escola, pode tornar-se um campo fértil de experimentação de teses 

filosóficas. 

 

 

Na concepção de Dewey a escola consiste em uma instituição social que deveria associar os conteúdos de 

ensino com as situações vivenciadas, de forma integrada, articulando-se com os fazeres na sociedade. Ou seja, os 

estudantes precisariam desenvolver com o auxílio da escola, a habilidade de conseguirem vincular os conteúdos 

aprendidos na mesma, com sua vivência social. O professor nessa perspectiva deve considerar em seu 

planejamento os interesses dos alunos, dos problemas e situações que envolvem a vida cotidiana. 

Hernández e Ventura (1998) denominam como "Projeto de Trabalho" o elemento integrador na construção 

do conhecimento que sobressai do formato de educação tradicional, sustentado na transmissão dos saberes 

selecionados por um professor. A organização do trabalho por projetos não como uma metodologia estática, mas 

uma forma diferenciada de se perceber e refletir sobre a escola e sua função social, expressando o sentido 

globalizador atribuído aos projetos, problematizados de acordo com os temas, permitindo conferir um novo 

significado para a relação de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas escolas. 

Para Hernández e Ventura (1998, p. 61), 

 

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação; e 2) a relação 

entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos 

alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da informação 

procedente dos diferentes saberes disciplinares que têm conhecimento próprio. 

 

 

 A proposta de Hernández (1998) consiste em reorganizar o currículo no formato de projetos por temas, 

onde o professor deixa de ser transmissor dos conteúdos e assume uma função de pesquisador. Para Hernández 
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(1998, p. 13) afirma ainda que “todas as coisas podem ser ensinadas por meio de projetos, basta que se tenha 

uma dúvida inicial e que se comece a pesquisar e buscar evidências sobre o assunto”. O estudante em vez de 

ocupar o papel de receptor passivo, passa a ser um sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

sentido, a utilização dos Projetos Pedagógicos como metodologia educativa articula a aprendizagem de 

conceitos, relacionando-os com os processos coletivos e internos desenvolvidos nos alunos durante a ação 

educativa. Os estudantes conseguem organizar as informações, por meio de uma reorganização nas estruturas 

internas do pensamento, construindo novos conhecimentos, a partir dos já adquiridos. O método da Pedagogia de 

Projetos pressupõe que os saberes escolares necessitam ser integrados com os saberes sociais, para que os 

conteúdos tenham sentido na vida prática dos estudantes.  

Para Hernández (1998, p. 61), o trabalho com projetos, 

 

Aproxima-se da identidade dos alunos e favorece a construção da subjetividade, 

longe de um prisma paternalista, gerencial ou psicologista, o que implica considerar 

que a função da escola não é apenas ensinar conteúdos, nem vincular a instrução 

com a aprendizagem. Revisar a organização do currículo por disciplinas e a maneira 

de situá-lo no tempo e nos espaços escolares. O que torna necessária a proposta de 

um currículo que não seja uma representação do conhecimento fragmentada, 

distanciada dos problemas que os alunos vivem e necessitam responder em suas 

vidas, mas, sim, solução de continuidade. Levar em conta o que acontece fora da 

escola, nas transformações sociais e nos saberes, a enorme produção de informação 

que caracteriza a sociedade atual, e aprender a dialogar de uma maneira critica com 

todos esses fenômenos. 

 

 

Desta forma, o professor ao desenvolver o trabalho educativo voltado a elaboração de projetos, favorece a 

construção da subjetividade nos estudantes. Assim, um currículo que apresenta as disciplinas de forma 

interligadas, onde os conteúdos se relacionam entre si e com a vida cotidiana, permitirá nos estudantes uma 

compreensão crítica da realidade em sua totalidade. O trabalho com os Projetos Pedagógicos associa-se ao 

desenvolvimento do conhecimento globalizado e relacional, ou seja, da articulação dos conhecimentos escolares 

nas atividades de ensino, não de forma rígida e fragmentada, mas pensando na interdisciplinaridade 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998). Os projetos de trabalho devem ser compreendidos como uma forma dos 

estudantes perceberem que o conhecimento não pertence exclusivamente a uma ou outra disciplina.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
Como procedimento, utilizamos de dados bibliográficos em autores já citados e descrevemos as 

atividades que foram executadas dentro do âmbito educacional. Antes disso, é preciso destacar que fizemos uma 

contextualização municipal e da realidade escolar. Utilizamo-nos ainda das falas de membros da equipe diretiva 

para destacar a importância da presença dos projetos pedagógicos dentro das instituições de ensino. Sendo  as 

seguintes questões que nortearam a entrevista: 

1. Como vocês veem a presença de projetos pedagógicos dentro da escola?; 

2) Notaram mudanças dentro da escola após a execução dos projetos pedagógicos?  Se sim, quais?; 

3.Acreditam que o trabalho com Projetos Pedagógicos favorecem o Processo de Ensino- Aprendizagem? 

De que forma? 

Deste modo, esta pesquisa qualitativa, visou metodologicamente não apenas descrever, mas apresentar 

qualitativamente uma relação entre aspectos bibliográficos e ações práticas e analisá-las, estas análises como 

afirma Frigotto (2000, p. 98), devem ir além do imediatismo e das impressões ou até mesmo análises mecânicas 

e empiristas. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO: AS EXPERIÊNCIAS COM PROJETOS 

PEDAGÓGICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO EM INHAPI-AL 

 
A Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário, a maior instituição do município em 

estrutura física e em quantidade de alunos, a mesma oferta até o  Ensino Fundamental I e II e turmas de EJA – 

Educação de Jovens e Adultos, sendo que as turmas de Ensino Fundamental I, funcionam no meio rural em 
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extensões da mesma.  Apesar de ser a maior escola do município e situada no meio urbano, esta sofre com 

condições precárias de funcionamento em alguns aspectos como a questão do abastecimento de água, que é um 

problema recorrente em toda a   cidade. Na escola, infelizmente, todos os banheiros, em especial dos alunos,  não 

possuem “descargas”, não existem laboratórios de informática, e a maior parte do corpo discente é do meio rural. 

Grande parte dos alunos, nos três turnos de funcionamento da escola, chegam à Instituição em caminhonetes, D-

20 e apenas um pequeno grupo, realmente chegam em ônibus escolares com o mínimo de conforto. Contudo, na 

escola há uma equipe unida que trabalha em prol da qualidade de ensino, para que eles tenham o melhor. 

Visto que, a educação no Inhapi, tem avançado consideravelmente. 

 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 4.2 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.4. Na comparação 

com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta 

cidade na posição 39 de 102. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a 

posição passava a 26 de 102. (IBGE, 2015). 

 

 

Essas melhorias começam a ser sentidas e discutidas dentro da Escola Municipal de Educação Básica 

Nossa Senhora do Rosário, que vem trabalhando com inúmeros projetos dentro do ambiente escolar, o que não 

era realizado até o ano de 2015, passando a serem desenvolvidos com maior frequência a partir de 2016, com 

uma nova direção e novos profissionais, aprovados em concurso público em 2015, sendo a maioria de fora da 

cidade de Inhapi, mas que se empenham por contribuir com a melhoria da educação no município. 

Visando alterar o panorama visto outrora como sendo de violência e vandalismo, para isso, foi realizado 

o projeto contra o uso das drogas, intitulado “Drogas Não, Drogas Nunca”, que contemplou exclusivamente o 

turno noturno, por ser o turno mais problemático da Instituição, contando com apoio da Polícia Militar, e 

diversos profissionais que desenvolveram na escola diversas ações educativas. Posteriormente, em 2016, para 

trabalhar com base no respeito à diversidade, inclusive na questão da religião, raça e modo de viver, foi realizado 

o projeto intitulado “(Re)descobrindo a Cultura Afro-Brasileira, Desconstruindo Preconceitos” em que os 

alunos puderam compreender acerca da história, das danças, da alimentação, da religiosidade e da importância 

de tudo isso na construção da cultura brasileira, atendendo ao que preconiza a Lei nº 10.639/2003 que torna  

obrigatório o trabalho com a temática "História e Cultura Afro-Brasileira.  Nesse mesmo ano, além dos projetos 

que foram realizados dentro da própria escola, houve aqueles que visaram levar os alunos a desbravar novos 

ambientes e valorizá-los, visualizando as suas riquezas naturais e históricas através do Projeto “Desbravando o 

Sertão”, com visitas aos museus das cidades de Piranhas (Museu do Sertão) e Canindé do São Francisco (Museu 

de Arqueologia de Xingó -MAX e  a Usina Hidrelétrica de Angiquinho, a primeira Hidrelétrica do Norte e 

Nordeste do Brasil, fundada pelo Cearense Delmiro Gouveia. 

O ano letivo de 2017, começou como novos projetos, sendo o primeiro “Identidade indígena: 

Resgatando nossas raízes”, que além de atender  a Lei nº 11.645/2008, que trata da obrigatoriedade de trabalhar 

a  temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, teve como objetivo a valorização da cultura indígena, 

reconhecimento da sua  importância  na s mais diversas ações, para a cultura brasileira. Além disso, esse projeto 

possibilitou um contato com a tribo da região, o Povo Koiupanká, que abraçaram o projeto e foram convidados a 

participarem do mesmo, passando para a comunidade escolar um pouco de sua história,  com representantes que 

palestraram e mostraram um pouco da importância do seu povo. 

Com o intuito de  promover um resgate histórico-cultural  da cidade de Inhapi, redescobrindo suas 

histórias, entrar contato com pessoas mais antigas que vivem na região, foi realizado o Projeto “ I Inhapi em 

Palavras” que teve como objetivo incentivar nossos alunos a produzirem e construir textos, poemas, contos, 

relatos, dentro das mais diversas áreas do conhecimento, o qual contou com uma banca examinadora dos textos, 

contando com mais de 300 produções, sendo que os primeiros colocados foram premiados em um evento 

público. 

Com o intuito de melhorar o ambiente escolar e promover a conscientização, foi o referente ao projeto 

de Preservação do Patrimônio uma vez que a escola tinha passado por uma grande reforma e recebido mobiliário 

novo Esse projeto foi denominado de “Preservação do patrimônio escolar: um dever de todos nós”.  Além da 

gincana que fora realizada na culminância, também foram expostos os trabalhos construídos pelos alunos, 

exibições de vídeos e apresentações de danças e teatros, salientando que este projeto, levou os alunos a cuidarem 

melhor dos bens da escola, pois passaram a saber que tudo que ali tem é deles, resultados dos nossos impostos. 

Ainda, nesse ano de 2017 deu início o projeto que está em curso, que é o Projeto “Arte no Muro”, que pretendia 

melhorar e tornar mais agradável o ambiente escolar, com desenhos que são feitos e pintados por dois artistas do 

município nos muros da escola, sendo que houve todo um trabalho em sala de aula sobre os aspectos históricos 

do município de Inhapi e do estado de Alagoas, em sala de aula, com produção de poemas, cordéis, 
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documentários, teatros e por fim, a seleção de imagens que retratassem a história do estado e do município.  Com 

o intuito de estimular os alunos o respeito ao outro e exaltar a dedicação dos alunos aos estudos, ainda ocorreram 

tanto nos anos de 2016 e 2017 respectivamente, para o encerramento do ano letivo, o projeto  “I e II Sou Feliz 

por Estar Aqui”, com apresentações de músicas gospel, católicas e natalinas, onde os alunos através de coral, 

dança e teatro, atividades desenvolvidas por eles, para que eles se sentissem parte da Instituição, que a escola 

sem eles, não existiria.  

Quando indagadas sobre a importância dos Projetos Pedagógicos dentro da escola, as respostas 

coincidiram no sentido de afirmarem que estes projetos contribuem para que a aprendizagem ocorra de modo 

significativo. A diretora adjunta ainda completa que esses projetos permitem o desenvolvimento de assuntos que 

vão além dos perpassados nos livros didáticos e isso leva a uma educação mais voltada para a cidadania 

 Quando questionadas sobre a percepção de possíveis mudanças na instituição após a execução dos 

diversos projetos supracitados, a diretora geral ressalta que “as mudanças são notáveis no que dizem respeito ao 

comportamento, participação e interesse dos alunos durante as aulas e execução dos projetos”, a diretora adjunta 

destaca que as mudanças foram visualizadas “tanto nos alunos, como nos professores, pois as estratégias e metas 

propostas resultaram em culminâncias belíssimas e uma aprendizagem coletiva”. A coordenadora pedagógica, 

salienta em sua fala que as mudanças no comportamento - como destacado pela diretora geral - foram notórias, 

pois os alunos demonstraram “interesse, participação e desenvoltura ao se apresentarem no pátio para toda a 

escola “ Afirma ainda: “Vejo uma dedicação dos alunos na realização das atividades”. No quesito processo de 

Ensino-Aprendizagem através dos projetos, a diretora geral trata um pouco da questão de abstração que se dá por 

parte dos discentes, expressando que “os alunos conseguem absorver os conteúdos aplicados de forma dinâmica 

e prazerosa”, enquanto que a coordenadora pedagógica, dá ênfase aos aspectos lúdicos, afirmando que o ensino-

aprendizagem através dos projetos “favorece de maneira lúdica onde o aluno também é construtor do saber” e 

engloba em suas palavras a aprendizagem voltada para ações práticas do aluno. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com base em toda discussão a respeito dos projetos pedagógicos nas instituições de ensino, destacamos 

que é de grande valia para toda a comunidade escolar a construção destes. E que como bem ressaltava John 

Dewey, é essa saída do método tradicional que permite a interação e construção de ações mais próximas da 

realidade do aluno e os estimula a aprender. Sair dessa vertente tradicionalista não quer dizer que não devemos 

usar os livros, mas que este é uma ferramenta que pode nos auxiliar, como afirma Adriano (2017), dentro da sala 

de aula e na escola a embasar cientificamente os conhecimentos “espontâneos”, que são estimulados e orientados 

pelos professores. E que nessa ação conjunta, gere-se conhecimentos não apenas novos, mas profundos e que 

sirvam realmente para o exercício cidadão. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância da literatura nas salas de aula da 

educação infantil tendo como ponto de partida a visão dos profissionais que atuam nesta área. Enfoca também a 

importância da leitura enquanto processo de desenvolvimento intelectual e social, bem como, percorre a história 

da Literatura Infantil desde seu surgimento até os dias atuais, analisando como a mesma se concretiza na sala de 

aula e aponta a contribuição do professor para que a literatura infantil seja bem trabalhada. O trabalho é 

construído a partir de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo por meio de entrevistas semiestruturadas em 

questionários aplicados a professores, sob a metodologia de uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi 

realizada em escolas municipais de dois municípios do interior do estado de Alagoas com características 

semelhantes e turmas que englobam todos os níveis da educação infantil. Após a análise dos dados e discussão 

embasada no referencial teórico, pudemos concluir que a prática docente no tocante ao uso da literatura em sala 

de aula, quando bem utilizada, facilita a aprendizagem e possibilita na criança uma capacidade de se desenvolver 

como bom leitor, auxiliando em seu cognitivo, na fala, imaginação e principalmente na sua maneira de enxergar 

o mundo; o professor, embora necessite de recursos, sempre introduz a leitura nas atividades diárias em sala de 

aula. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Leitura docente. Literatura infantil. 

 

ABSTRACT: This work aims to discuss the importance of the literature in children 's education classrooms, 

starting from the perspective of the professionals who worki in this area. It also focuses on the importance of 

reading as a process of intellectual and social development, as well as the history of Childhood Literature from 

its begin until the present days, analyzing how it is concretized in the classroom and pointing out the teacher's 

contribution, which means the way how children's literature is presented and developed. The work is constructed 

from bibliographic research and field research through semi-structured interviews in questionnaires applied to 

teachers, under the methodology of a qualitative approach. Data collection was carried out in municipal public 

schools of two countrysides located in Alagoas state with similar characteristics and classes that encompass all 

levels of early childhood education. After analyzing the data and discussion based on the theoretical framework, 

we could conclude that the teaching practice regarding the use of literature in the classroom, when well used, 

facilitates learning and enables the child to develop as a good reader, helping in their cognitive, in speech, in 

imagination and especially in their way of seeing the world; the teacher, while needing resources, always 

introduces the reading in the daily activities in the classroom. 

 

KEYWORDS: Learning. Teaching reading. Children's literature. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Uma reflexão é necessária na qual a importância e a contribuição da literatura  nas salas de aula da 

educação infantil como uma prática docente que facilita na aprendizagem das crianças, mesmo considerando sua 

capacidade de decodificar ainda não desenvolvida, permite aos professores possibilitar com seus alunos um 

contato com a literatura e com a leitura por meio de contação de histórias, rodas, leituras deleites e o contato das 

crianças diretamente com os livros exercendo o simples, embora importante, ato de tocar, manusear e ler as 

diversas obras direcionadas ao público infantil presente nas escolas. 
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A educação infantil é a primeira etapa da criança no ambiente escolar o que torna esse primeiro contato 

com meio de fundamental importância, pois é neste contato que entrelaçam as relações entre aluno e escola. É 

necessário que este contato ocorra da melhor forma possível, uma vez que possibilitará (a depender do 

desenvolvimento deste processo) uma aprendizagem mais significativa, bem como, promoverá o gosto da 

criança pela escola. 

O contato com o meio letrado se faz necessário desde os primeiros anos escolares das crianças e é 

fundamental o estímulo e o desenvolvimento da prática literária cotidianamente para a formação de bons leitores 

e não somente pelo gosto de ler, mas pela própria necessidade que a leitura desempenha na formação crítica do 

indivíduo em qualquer fase da educação formal ou informal. 

É necessário proporcionar uma aprendizagem significativa em que o aluno aprenda efetivamente o que 

lhes é ensinado não de uma forma mecânica e memorizada, mas de uma forma que construa o significativo a 

partir da efetivação do aprendizado construído. 

Para compreender melhor a contribuição da literatura infantil busca-se aprofundar um pouco sobre sua 

história e como a mesma se perpetua nos dias atuais trazendo um breve processo histórico da literatura infantil 

no Brasil. 

A trajetória do processo de ensinar e aprender no contexto educacional são elementos que se 

configuram desde o período colonial onde a partir dos jesuítas, como precursores desse proceso, durante este 

período o processo de escolarização foi se organizando e se articulando para atender a demanda que se 

encontrava no âmbito da sociedade. Casimiro (2007), demonstra a segregação que havia e apresenta uma 

educação com práticas rudimentares. 

 

[...] os brancos, portugueses, filhos da elite, eram alvo de uma educação formal, 

longa e diversificada, preparatória para o poder e/ ou para a vida eclesiástica. [...] 

Outros portugueses, pertencentes aos segmentos restritos das classes populares, 

tinham acesso apenas aos rudimentos escolares: isto é, ler, escrever e contar; [...] 

para os índios e mestiços, a educação era ministrada nas missões, nos engenhos e 

nas igrejas. A estes ensinava-se, precariamente, o catecismo preparatório para o 

batismo, para a vida cristã, além de ofícios e tarefas servis que, naquele tempo, por 

serem consideradas desonrosas, não podiam ser executadas pelos brancos; [...] os 

colonizadores desenvolveram, também, pedagogias para tratar da educação 

evangelização dos escravos. (CASIMIRO, 2007, p. 87) 

 

A educação nesse percurso foi algo que só quem poderia ter acesso era à classe burguesa e as demais 

pessoas que não tinham este perfil apenas participavam de ações mais simplificadas. 

O conhecimento estava sendo apresentado para a categoria dominante da época e isso leva a entender 

que os processos de inclusão da educação, em especial a infantil, a que optamos para estudar se apresentava 

distante de acontecer durante esse período. O ensino em sua totalidade foi carregado de desafios, contudo isso 

não significa dizer que todos os aspectos necessários já se encontram dentro dos moldes elaborados para tornar a 

educação um acesso a todos. 

Sabemos que durante muito tempo a criança era vista apenas como um adulto em miniatura e dessa 

forma não se havia pensando em desenvolver nada específico para as crianças, as mesmas compartilhavam das 

mesmas coisas com seus familiares adultos. Na Europa durante o século XVIII, iniciou-se a literatura 

especialmente para as crianças e assim possibilitou um novo olhar acerca da infância. No Brasil a literatura só 

aparece no fim do século XIX, essa literatura é praticada oralmente com contos, mitos e folclore, não existiam 

livros especificamente para as crianças. 

Lopes, Navarro, 2014, descreve muito bem esse período: 

 

No século XVIII, a literatura infantil se iniciou na Europa, nesse período a criança 

começava a ser vista como criança, pois antes desse período ela fazia parte da 

sociedade adulta, desfrutando da sua literatura. Entretanto, como tudo progride, a 

literatura infantil também progrediu alcançando especificamente as crianças, 

destacando que, os contos clássicos e folclóricos tiveram algumas modificações. 

 

A Educação Infantil vem se apresentar dentro de uma demanda constitucionalizada desde a Constituição 

Federal de 1988 que, reconhecendo a educação como dever do estado e posteriormente em na Lei de 9394/96, é 

entendida que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica. 
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A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e 

pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos 

que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 

parcial, regulados e supervisionados por órgãos competente do sistema de ensino e 

submetidos a controle social. (CNE/CEB n°05/09) 

 

A Educação Infantil tem ganhado espaços no contexto legalizado, isso é uma das ações que apontam 

para um caminho de saberes com maior intensidade para os pequenos, haja vista que até então pouco se 

direcionava e esse público tão significativo para sociedade. 

 Dentro das legalidades para a Educação Infantil houve um novo fator contribuinte: nos referimos a 

legislação do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de Educação Básica (CEB) o Parecer 

CNE/CEB n°20/09 no horizonte da resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009, então conhecida como Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que tem por objetivo apresentar como deve está estruturado 

todo o espaço físico bem como a demanda de saberes pedagógicos. 

 Para elaboração de ações voltadas para a Educação Infantil é necessário obedecer aos seguintes 

princípios que a presente resolução apresenta: 

• Éticos: da autonomia, da responsabilidade, de solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 

meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

• Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática.  

• Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 

diferentes manifestações artísticas e culturais. 

  Além dos princípios as diretrizes carregam todos os seguimentos para atender a demanda da Educação 

infantil apresentando também elementos que devem estar contido nos currículos sendo referência básica. Sabe-se 

que o permanecer das crianças nestes espaços só tem a contribuir com seu desenvolvimento, pois além do espaço 

familiar a criança terá um novo espaço de aprendizagem. 

Na educação infantil o currículo é norteado pelos direitos de aprendizagens dos alunos, no qual 

prevalece o direito de brincar, conviver, aprender, interagir, relacionar-se o com outro, buscando assim levar a 

criança a ser criança50. 

Como todas as etapas da educação básica é necessário que haja o processo de avaliação e na educação 

infantil não é diferente; apenas não se faz provas efetivamente falando, mas a avaliação acontece no dia-a-dia da 

criança na sala por meio de observações, das interações uns com outros, das brincadeiras e da oralidade e 

conversação dos mesmos no ambiente escolar. Os professores precisam estar atento a tudo que acontece em sala 

de aula e como os seus alunos estão se desenvolvendo e fazendo registros escritos para poder acompanhar cada 

aluno.  

É fundamental o contato com a leitura e com o mundo letrado, pois são nestes momentos de extrema 

importância que entra a literatura, o encantamento pelas histórias, contos e estimula a sua imaginação e a gostar 

de ler e de estar presente na escola. 

É nesta etapa que a criança começa a ter seus primeiros vínculos com a escola e sua relação com a 

professora e com seus colegas são de estrema importância para o desempenho dela e para sua rotina na escola. 

Não tem como não ter vínculos de afetividade, pois crianças tão pequenas e em desenvolvimento físico, 

emocional entre outros aspectos se relacionam cotidianamente, além da contribuição e acompanhamento de perto 

da professora com os seus alunos nos quais são fatores que demonstram total afetividade entre os dois lados. 

No Brasil os primeiros escritores que se destacaram criando literatura infantil e assim encantando o 

gosto pela leitura foram, Carlos Jansen, Alberto Figueiredo, Thales de Andrade. Monteiro Lobato (LOPES; 

NAVARRO, 2014). 

Se faz necessário compreender como a literatura é de extrema importância para o desenvolvimento da 

criança durante seu processo de aprendizagem, como também é imprescindível que os docentes estejam 

consciente desta prática, bem como, essas práticas podem trazer benefícios para os alunos durante todo o seu 

percurso escolar e para além disso. 

Coelho acrescenta em seus estudos a importância da literatura para as crianças pequenas não apenas 

como uma mera atividade, mas como algo profundo, uma arte. “A literatura infantil é a arte mais importante das 

                                                             
50 Pois nesta etapa os alunos pequenos não são obrigados a se alfabetizar, mas é necessário que ela tenha 

consciência desse processo. 
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artes, pois sua matéria é a palavra (o pensamento, as ideias, a imaginação), exatamente aquilo que distingue ou 

define a especificidade do humano”. (COELHO, 2000, p.10). 

É importante ter consciência que mesmo a criança ainda não sabendo ler se faz necessário que haja um 

contato dela com o meio da leitura e esse contato pode ser ouvindo história, folheando as páginas dos livros e até 

mesmo inventando suas próprias histórias, como também essas práticas podem estimular a sua oralidade, forma 

de expressões e até sua criatividade e imaginação. 

Se para os adultos a leitura leva-nos aos melhores lugares e causa as melhores sensações imagina o que 

fazem com as crianças, pois é por meio da leitura que podemos viajar, conhecer, criar e até vivenciar outras 

experiências. Por isso, precisamos desenvolver nas crianças desde cedo o hábito de ler e de gostar dessa 

experiência se não pelo gosto, mas pela própria necessidade de sobreviver e de se aprimorar nas etapas que a 

vida possibilita e principalmente para a sua aprendizagem. 

Na educação infantil a leitura é necessária, pois é para muitos um dos primeiro contatos com leitura e 

são desenvolvidas a partir da contação de histórias, do teatrinho com fantoches e até com músicas e filmes das 

histórias contadas. Nesta etapa a leitura se desenvolve oralmente, mas os alunos já faz relação entre leitura e 

escrita, como também é estimulado a oralidade da criança e da sua imaginação. 

Freire e Betto, acrescenta o quanto é importante a leitura para compreender o mundo.  

 

Toda leitura da palavra pressupõe uma leitura anterior do mundo, e toda leitura da 

palavra implica a volta sobre a leitura do mundo, de tal maneira que “ler mundo” e 

“ler palavra” constituam um movimento em que não há ruptura, em que você vai e 

volta. E “ler o mundo” e “ler palavra”, no fundo, para mim, implicam reescrever o 

mundo. Reescrever com aspas, quer dizer transformá-lo (FREIRE; BETTO, 1986, p. 

15). 

 

Cabe salientar que é constante a prática da leitura para as crianças da educação infantil objetivando a 

aprendizagem significativa, formando assim pessoas mais ativas na construção de uma sociedade mais crítica, 

dessa maneira as práticas envolvendo literatura se faz necessário cada vez mais não somente em salas de aulas 

das creches e pré-escolas, mas em qualquer etapa da educação.  

As crianças da Educação Infantil precisam viver o acesso ao texto escrito como uma atividade social 

compartilhada e, ao mesmo tempo, como uma atividade individual na qual possa se concentrar para entender o 

sentido de textos e imagens. (BRASIL, 2016, p.111). 

É por meio da literatura infantil que busca-se a interação do aluno, estimulando-os a gostar de ouvir 

histórias e reconta-las, e nesta ação diária pode-se haver um maior desenvolvimento da aprendizagem dos 

pequenos. Os professores precisam estimular e colocar em prática a necessidade que se tem de ler e assim 

mostrar que esta ação resulta em bons resultados e também é uma necessidade humana ler e escrever. 

Sabemos que são poucas crianças privilegiadas em ter um ambiente familiar no qual a literatura se faz 

presente, bem como, ter contato com os livros literários e estimulo dos pais para prática e criar o hábito de ler. 

Dessa forma a leitura na sala de aula é primordial, pois será apenas o contato da criança com esse meio letrado, e 

será esse o único estimulo que terá e quando bem desenvolvido em sala de aula poderá levar essa prática de 

leitura para sua vida pessoal. 

Para as crianças pequenas o contato com leitura diária do professor em sala de aula, é uma nova 

descoberta de mundos, de imaginação, bem como, de desenvolver seu aspecto cognitivo, psíquico e até 

emocional. Não há como negar esse direito de poder ouvir historinhas diversificadas com vários ensinamento, o 

contato com os contos de fadas, fábulas, entre outros diversos gêneros nos quais encontramos nas leitura, como 

também tais historinhas possibilitam trabalhar em diversas áreas, podendo ser montado sequências didáticas, nas 

quais podem contribuir com a interdisciplinaridade e assim aprimorar, aprofundar e abranger múltiplas áreas. 

 

A literatura é importante para o desenvolvimento da criatividade e do emocional 

infantil. Quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais 

clara sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas 

existenciais típicos da infância como medos, sentimentos de inveja, de carinho, 

curiosidade, dor, perda, além de ensinar infinitos assuntos que com o tempo terá 

maior significado para elas (MUNEVECK, 2010, p.24). 

 

Outra prática de realizar o contato da literatura infantil pode ser por meio da leitura deleite, mas essa 

ação é somente para estimular o gosta da leitura nas crianças, não podendo ser explorado com outras atividades. 

Mas não podemos apenas se utilizar deste meio, é preciso que as crianças observem a necessidade de produzir e 

que a prática da leitura e da escrita também é importante. 
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Obviamente crianças da educação infantil precisa ser chamada a atenção, e para isso não se pode ter 

apenas uma metodologia, é fundamental que possam desenvolver além da leitura com os livros literário, é 

importante que estas sejam interessantes aos olhos e ouvidos dos pequenos. É importante ter uma rotina diária de 

trabalhos com a leitura, podendo utilizar de teatrinhos com fantoches, dramatizações, livros com imagens, rodas 

de leituras entre outros meios que dão conta, mas que precisa agradar. 

 

Um bom livro é aquele que agrada, não importando se foi escrito para crianças ou 

adultos, homens ou mulheres, brasileiros ou estrangeiros. E ao livro que agrada se 

costuma voltar, lendo- o de novo, no todo ou em parte, retornando de preferência 

àqueles trechos que provocaram prazer particular. (ZILBERMANN,2005, p. 09). 

 

Assim é preciso possibilitar o contato das crianças aos livros e desenvolver projetos de leitura que 

possam contribuir neste sentido. As crianças precisam conhecer bibliotecas mesmo que sejam as da escolas não 

as possuam, na sala de aula é importante ter o cantinho da leitura para tornar o ambiente agradável e mais 

propício a aprendizagem e o estimulo e gosto pela leitura, dessa forma, a literatura é essencial para o bom 

desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos desde as primeiras etapas escolares e as práticas 

docentes devem levar tudo isso em consideração. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
O trabalho é construído a partir de pesquisa bibliográfica e de campo. A metodologia utilizada é uma 

abordagem qualitativa, sendo a coleta de dados realizada por meio de entrevistas com professores atuantes em 

salas de aula de todos os níveis da educação infantil. 

No primeiro momento da pesquisa buscou-se analisar algumas leituras sobre o uso da importância da 

literatura na sala de aula da educação infantil; além de conhecer também, de fora breve, como está organizada e 

como se fundamenta a primeira etapa da educação básica para as crianças de creches e pré-escola. 

No segundo momento foi realizado uma entrevista semiestruturada com questões discursivas para 

melhor compreender o perfil dos professores atuantes na educação infantil. Foram entrevistados professores de 

duas cidades do interior do estado de Alagoas que trabalham com alunos de creches (com crianças de 0 e 3 anos 

de idade) e pré-escola (com crianças de 4 e 5 anos de idade), compondo assim o nível de educação infantil. São 

professores que atuam em instituições públicas municipais. As perguntas foram um instrumento norteador para 

se ter uma ideia de como perpassa as práticas educativas e como é efetivamente trabalhada a literatura infantil 

nas instituições. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os sujeitos pesquisados foram profissionais de dois municípios situados no semiárido alagoano; dentro 

dos pesquisados, 100% são sexo feminino, concluindo que não houve, neste nível de ensino, registro da atuação 

de professores do sexo masculino. Sabe-se que, historicamente o discurso de que o profissional docente do nível 

infantil é preferencialmente do sexo feminino esteve muito presente, no entanto, acredita-se que já houve muitas 

mudanças e crescimentos em relação à concepção de profissionais com perfil oposto neste ramo, embora ainda é 

notória uma resistência. As famílias e também as escolas tem profissionais de diferentes sexos na educação 

infantil, contudo a pesquisa não se debruçou sobre essa temática, isso possibilitou a fazer uma leve reflexão, 

contudo não iremos nos deter com mais detalhes esse será pauta para uma próxima produção. 

Sobre a identidade profissional dos professores, foi questionado quanto a formação do docente e neste, 

constatou-se que 66% das entrevistadas já tem formação completa em pedagogia e 34% estão concluindo sua 

graduação na mesma área. Foi apontado pelas professoras que a formação que tiveram sobre o incentivo da 

leitura foi durante a formação do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), sendo oferecido 

aos professores brasileiros das escolas públicas que atuavam nos primeiros anos da alfabetização, para além 

desse curso não foram apontados pelas professoras outros caminhos para formação continuada em especial sobre 

a literatura infantil. 

No que se refere à formação docente, a Lei 9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) por meio de Redação dada pela lei n° 13.415.de 2017 dispõe que:  

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o 
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exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996) 

 

 Conforme o que foi apresentado acima, existe uma lacuna em relação ao que a lei determina e isso não 

se configura como um ponto positivo, no entanto não cabe-nos fazer julgamentos ou descredenciar a capacidade 

profissional de nenhum pesquisado, isso nos leva a compreender que a existência de uma lei vigente é por vezes 

não cumprida e os retrocessos de uma educação de qualidade fica cada vez mais distante. 

 Sobre o tempo de atuação dos profissionais, foi obtido os mais diversos entre dois anos e dezesseis 

anos de dedicação; uma mística de professoras com certeza com diferentes recursos didáticos e tempos 

considerados de conquistas vividos pela educação. 

Para além das perguntas em relação à formação, buscamos saber a opinião delas a respeito da 

importância do uso da literatura em sala de aula. Dentro das respostas podemos observar que por um mesmo 

caminho de significados foram citados a importância da leitura como ferramenta de desenvolvimento da criança. 

Por questões éticas e para não identificar os participantes da pesquisa, trataremos aqui com enumeração de 

padrão arábico. A professora 1 respondeu que na educação infantil pode possibilitar na criança o desejo e 

hábito de leituras, ocasionando uma criança desenvolvida nos aspectos intelectual, oral e crítico (TRECHO DE 

ENTREVISTA, 2018) enquanto a professora 2 tratou dessa informação da seguinte forma 

 

Acredito que é de fundamental importância na formação da criança, do indivíduo... 

Segundo estudos, o hábito da leitura na infância ajuda a despertar na criança o senso 

crítico, além de auxiliar o aprendizado, pois sabemos que a base do pensamento é a 

linguagem e a literatura se torna uma ferramenta para que a criança amplie seu 

vocabulário, exercite sua imaginação, além de ser uma forma de diverti-las. 

(TRECHO DE ENTREVISTA, 2018) 

 

 Bem como evidencia na opinião da professora 3 ao afirmar que a formação do hábito de leitura, 

conhecimento da literatura infantil, contato com o livro, a importância de ouvir histórias e estórias e 

desenvolvimento imaginação, emoções e sentimentos. (TRECHO DE ENTREVISTA, 2018) 

Compreende-se que os docentes se encontram dentro de instituições distintas, no entanto um dos 

elementos quando considerado como necessidade de ser usado nos primeiros passos dos alunos ao estão sendo 

utilizados como recursos indispensáveis.   

Um outro questionamento proposto foi: tem por hábito utilizar livros de literatura infantil na sua 

prática? Com que frequência? As respostas foram muito semelhantes como demonstra a professora 1: Busco em 

minha rotina reservar na rotina um pequeno momento de contação de história por dia, pois é um momento 

prazeroso para as crianças e eu acredito na importância que é para pleno desenvolvimento do aluno(TRECHO 

DE ENTREVISTA, 2018). No entanto, a professora 2 chamou a atenção para a dificuldade nesse exercício 

 

Sim... Mas não com a frequência que eu gostaria... Nossa escola sofre com a 

escassez de materiais adequados, que chamem a atenção das crianças... O que 

temos são livretos em preto e branco, os quais as crianças nem podem colorir... 

Tenho sobrinhos pequenos que tem coleções maravilhosas de livros e peço 

emprestado para ler com as crianças... Ou então, procuro resumos de histórias na 

internet com desenhos e leio para os alunos e apresento as figuras em cartazes. Em 

nossa escola a rotina é: ler um dia e no outro promover brincadeiras... Então... leio 

pelo menos três vezes durante a semana no horário da leitura deleite. Não que não 

possa promover outras atividades relacionadas com a literatura, sempre que é 

oportuno faço outras leituras. (TRECHO DE ENTREVISTA, 2018) 

 

Foi perguntado ainda, qual sua metodologia para trabalhar com a literatura? E as respostas vieram 

diversificadas: professora 1 Trabalho de forma lúdica buscando ilustrar a história contada com materiais para 

fazer com que a criança adentre na história; Professora 2 Geralmente, a nossa metodologia é o “contar 

historinha” com o recurso do livro ilustrativo, e por vezes com outros matérias com os  palitoches; Professora 3 

Utilizo recontos e fantoches; Professora 4 Leitura deleite, rodas de leituras, teatrinho com fantoches e 

sequencias didáticas para trabalhar com os contos clássicos; Professora 5 Leitura oral feita pela professora, 

conversa com a turma sobre a mesma, reconto pelos alunos, interpretação através de desenhos ou colagem, 

observação de palavras  do texto no quadro e escrita das mesmas ,amostra de cartazes com o texto escrito etc; 

Professora 6 Também como complemento para as histórias, promovo encenações das mesmas[...] ou com 
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fantoches feitos por nós, ou da escola, apresento a história recontada em vídeos, fazemos atividades para 

colorir, colagens e outras atividades manuais. (TRECHO DE ENTREVISTA, 2018) 

A última pergunta desta série foi: você acredita que sua prática com a literatura infantil contribui para a 

aprendizagem significativa? A professora 1 respondeu: Sim acredito, pois através da leitura em sala, as crianças 

se socializam , abrem a imaginação e podem expressar o que “sentem” sobre aquela história contada; A 

professora 2: Sim, pois leva as crianças e imaginação e compreensões, possibilitando ao raciocínio e relacionar 

o mundo etc; A professora 3: Sim, pois a criança se torna mais perceptiva a tudo que acontece em sua volta, 

mais crítica e aguça curiosidade; A professora 4: Sim, acredito, pois posso observar o gosto deles pela contação 

de histórias, além do momento em que eles querem poder tocar no livro e folhear e depois poder observar os 

mesmos contando a história sem precisar de ajuda e isso já faz parte da aprendizagem significativa; A 

professora 5: Sem dúvida a literatura contribui com a minha prática, as crianças adoram histórias e sempre 

procuro textos adequados a sua faixa etária e ao objetivo que pretendo com aquela atividade como, por 

exemplo, ensinar uma lição ou mesmo apenas diverti-los. (TRECHO DE ENTREVISTA, 2018) 

Observou-se que a percepção dos professores é claramente em uma posição de apoio e uso da literatura 

infantil na sala de aula seja para o envolvimento de conteúdo ou para deleite em momentos de prazer e diversão 

das crianças.  

Há, ainda, a necessidade de diversificar as opções de títulos disponíveis na escola, uma vez que, as 

opções são rapidamente esgotadas pelo uso constante das crianças.  

 

CONCLUSÕES 

 
Entre as leituras e entrevistas realizadas pode-se ressaltar que a educação infantil não se soma apenas a 

uma etapa da educação básica, trata-se de uma fase significativa, que a criança tem contato com uma demanda 

de elementos oportunizados pelas instituições, esses que visam contribuir para atender as necessidades que são 

solicitadas pelos documentos oficiais. Durante toda construção do trabalho foi se tornando consolidados os 

objetivos propostos, bem como foi um período para descobrir novos horizontes estes que por sua vez são aliados 

da educação infantil.   

Observou-se que introduções da literatura nas ações cotidianas das práticas dos docentes são constantes, 

estes que usam das diversas criatividades para contar e recontar, tendo ainda a missão de atrair seus alunos em 

cada ação possibilitada pelo campo da leitura, remeto-nos a entender que o processo de articulação da leitura 

com os diferentes contextos da vida das crianças ultrapassam os limites do contexto escolar levando a um mundo 

imaginário tanto interno como interno e de muitas descobertas. 

Assim, podemos perceber que o melhor caminho para aprender e consegui bons resultados é estimular 

as crianças desde a primeira etapa da educação e segui nesta linha, nesta perspectiva de melhorar a educação das 

crianças no Brasil, e não há outro caminho senão a leitura e a escrita. 

Diante de tudo que foi posto, vale ressaltar que o papel do professor fica cada vez mais entrelaçado as 

diversas responsabilidades de formar pessoas capazes de pensar, refletir sobre sua própria realidade e para isso é 

importante o bom desenvolvimento da leitura, compreensão e produção de textos, bem como, práticas de 

oralidade e esses aspectos não é papel apenas dos professores de língua portuguesas, e sim, de todos os 

professores que estão aptos a ensinar e assim fazer com que seus alunos aprendam. 

Não precisamos de muito, apenas que todos façam a sua parte, escola, família e alunos, quando se tem 

essa possibilidade de caminhar juntos, não se pode desperdiçar essa oportunidade. O aluno também precisa 

querer e ele também precisa ser estimulados, quando não vem o estimulo da família o professor poderá fazer 

com que os mesmos se sintam com vontade de aprender, através das suas aulas e das suas metodologias. 

Para conseguir realizar um bom trabalho enquanto prática docente, é muito importante o professor saber 

onde ele está, para onde ele vai e o que ele pretender e para isso se faz necessário um plano de ação, e a partir daí 

refletir sempre sobre sua prática em sala de aula, no qual o objetivo principal é aprendizagem dos alunos. 
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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?  

A fim 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 a 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 que” 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 
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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. 

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).  

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 
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realização de atividades. Para os professores o importante é não ficar parado ou fazendo outra coisa que não 

tenha haver com a aula. 

 

Figura 1 – Livros didáticos do Ensino Médio 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carvalho e Ribeiro, 2017. 

 

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: As práticas docentes com avanço da tecnologia e criação de tendências do atual período geram a 

necessidade da renovação dos recursos pedagógicos nas aulas de geografia. O objetivo principal é discutir a 

possibilidade renovação dos recursos pedagógicos necessárias as aulas de geografia. Os procedimentos 

metodológicos se dar de forma qualitativa com um embasamento teórico em leituras de escritores que discutem 

essa temática, como: Demo (2004), Trindade (Org.) (2007) e Libâneo (2007) A coleta de dados foi através de 

aplicações de questionários aos professores e funcionários da escola para melhor detalhamento do objeto 

investigado. Foram utilizados fichamentos das principais obras para facilitar a construção do embasamento 

teórico evitando a necessidade da releitura. Os resultados revelam que existe uma necessidade de recurso 

adequados as demandas atuais, para melhor aproveitamento do ensino nas aulas de geografia. Porém a falta de 

recursos pedagógicos pode reduzir as possibilidades do fornecimento de aulas mais interativas. Conclui-se que, 

existe uma forte necessidade de investimento em recursos pedagógicas, estruturais e financeiros os professores.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem, dificuldades, aperfeiçoamento. 

 

Teaching practices and renewal of teaching resources in geography classes  
 

ABSTRACT: Teaching practices with the advancement of technology and the creation of trends of the 

current period generate the need for the renewal of pedagogical resources in geography classes. The main 

objective is to discuss the possibility of renewal of the pedagogical resources necessary for the lessons of 

geography. The methodological procedures take place in a qualitative way with a theoretical basis in readings of 

writers who discuss this subject, such as: Demo (2004), Trindade (Org.) (2007) and Libâneo (2007) 

questionnaires to teachers and school staff to better detail the object under investigation. Files of the main works 

were used to facilitate the construction of the theoretical foundation, avoiding the need for rereading. The results 

show that there is a need for adequate resource the current demands, to better use of teaching in geography 

classes. However, the lack of pedagogical resources can reduce the possibilities of providing more interactive 

classes. It is concluded that, there is a strong need for investment in pedagogical, structural and financial 

resources teachers. 

 

KEYWORDS: Learning, difficulties, perfecting. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Na sociedade globalizada a ação educativa está vinculada ao aperfeiçoamento profissional docente, para a 

formação continuada na escola. E ao longo de anos os profissionais da área da educação vem buscando se 

qualificar profissionalmente, para atender a demanda atual. Viabilizando a realidade do ensino público que na 

maioria das vezes se submete a dificuldades pedagógicas no campo educativo. Com esses desafios muitos 

professores precisam trabalhar na maior parte sem nenhum ou pouco recurso pedagógico e em alguns casos com 

carga horária além do previsto dificultando assim seu planejamento pedagógico e consequentemente não 

estabelecendo um ensino aprendizado efetivo na escola. É preciso levar em questão o conjunto de atuações que 

estão relacionadas ao processo educativo e ensino aprendizado do discente e que é fundamental uma valorização 

adequada ao profissional. (TRINDADE et al 2007) 
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Outrossim, convém salientar que é a partir de um bom embasamento teórico juntamente com os recursos 

necessários que o profissional media o processo ensino-aprendizagem. Desta forma o aluno se torna cada vez 

mais conhecedor de seu próprio meio seja em uma escala social, cultural, ambiental bem como reforça a sua 

concepção acerca do mundo atual.  Entretanto é notório destacar as dificuldades existentes que acabam 

impedindo um bom trabalho pedagógico e consequentemente um ensino-aprendizagem de qualidade 

principalmente nas aulas de geografia, uma vez que é a partir do embasamento geográfico que o aluno descobre 

os paradigmas e estrutura do seu ambiente. O que dificulta este processo do ensinar e como se ensinar é 

precisamente a falta de materiais mais voltados para a realidade do aluno atual, onde o professor precisa de certa 

forma adaptar o ensino e transformá-lo para a realidade do seu corpo discente. O problema é que a grande 

maioria dos profissionais não são exclusivos de uma só escola, mas possuem vários outros campos e assim o 

tempo de um bom planejamento de ensino não existe e desta forma entra a ideia do “improviso” e que para 

muitos isso possa se configurar como um meio de saída, na verdade é um dos elementos causadores da 

problematização do ensino sem qualidade.  

Destarte é importante frisar também que as práticas dos docentes precisam expandir para dentro e fora de 

uma sala de aula, ou seja englobar a realidade atual vivenciada pelo aluno, bem como os livros didáticos que se 

constitui um dos principais recursos utilizados por muitos professores precisam constar aquilo que o aluno ver no 

seu dia a dia. E que os recursos pedagógicos precisam ser renovados pois o mundo atual exige um ensino mais 

acessível a realidade. Outro ponto importante e a educação continuada para os professores, pois estes precisam 

de certa forma sempre buscarem atualizações seja de seus métodos ou didáticas que possam possibilitar aos 

alunos um ensino de qualidade e bem mais significativo para que possam tornarem-se cidadãos mais críticos e 

conhecedores do seu mundo. Objetivo desse artigo é discutir a possibilidade renovação dos recursos pedagógicos 

necessárias as aulas de geografia. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Os procedimentos metodológicos se dar de forma qualitativa com um embasamento teórico em leituras de 

escritores que discutem essa temática, como: Demo (2004), Trindade (Org.) (2007) e Libâneo (2007) A coleta de 

dados foi através de aplicações de questionários aos professores e funcionários da escola para melhor 

detalhamento do objeto investigado. Foram utilizados fichamentos das principais obras para facilitar a 

construção do embasamento teórico evitando a necessidade da releitura. Nessa perspectiva, “a Metodologia é a 

aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do conhecimento, com o 

propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade” (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p. 14). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As dimensões do campo geográfico tornam os indivíduos mais apto para entender o meio em que vive de 

uma forma mais abrangedora, bem como é capaz de ter uma flexibilidade e discernimento mais estruturado 

acerca das transformações e mudanças do contexto social, como um todo, seja as mudanças históricas sociais, 

ambientais, as relações entre as pessoas e o meio e vice-versa.  Ademias convém ainda salientar que é por meio 

do estudo da geografia que o ser humano tem uma habilidade maior, em extrair do meio social uma ideologia 

mais conceituadora acerca de tudo não só a sua volta, mas do mundo e de si mesmo e usar essa ideologia com 

efetiva criticidade e fundamentação. (TRINDADE et al, 2007) 

 
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 (TRINDADE et al, 2007, p. 17, 18). 
 

A geografia passou por muitas modificações no que se refere aos objetos de ensino, os métodos e 

reflexões da perspectiva geográfica. Ou seja, cada realidade em que a geografia era empregada a mesma tinha 

que se moldar e usufruir daquilo que se obtinha. Com o avançar das descobertas, evoluções tecnológicas, 

percepções humanas diferentes e mais desafiadoras, as mudanças decorrentes de um caminho de evoluções 

deram a geografia um campo amplo de estudos dando a geografia características, objetos e métodos mais 

aguçados para o seu ensino. Decerto convém salientar que a geográfica atual não esta estática, ela é feita da 

dinamicidade dos contextos em que é inserida e que cada vez mais vai se descobrindo coisas novas. Entretanto, é 
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fundamental destacar que as modificações ocorridas no estudo geográfico desde seu surgimento atem os dias 

atuais não vão se contrapondo, mas intercalando-se e aprimorando-se e assim dão uma estruturada histórica de 

evolução para concepção de geografia. (Parâmetros curriculares nacionais do 3º e 4º ciclo do fundamental de 1998) 

  
A produção acadêmica em torno da concepção de Geografia passou por diferentes momentos, 

gerando essas reflexões distintas acerca dos objetos e métodos do pensar e fazer geográfico. 
De certa forma, essas reflexões influenciaram e ainda influenciam muitas praticas de ensino 

(Parâmetros curriculares nacionais do 3º e 4º ciclo do fundamental de 1998 p. 19). 

 

Percebe-se que, o professor precisa de antemão conhecer a realidade social de cada aluno e tentar criar 

um elo amigável sem discriminar ou rejeitar nenhum deles, tratá-los de forma igualitária. É preciso levar em 

consideração a forma como é trabalhado em sala de aula adaptar seu plano pedagógico quando necessário para 

que haja uma melhora na aprendizagem dos alunos tendo a ciência que nem todos possuem a mesma forma de 

absorver o conhecimento transmitido.  

 
Uma influencia 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. (MORALES, 

1999 p.25 a 26). 

  

Em uma sala de aula é normal vermos nos tempos atuais alunos que ainda hoje viva sem nenhuma 

condição econômica, ou seja, pobre em todos os sentidos. Segundo Demo (2004 p.80) “A condição econômica e 

cultural da maioria das crianças coloca desafio acerto, cujo enfrentando exige qualidade ostensiva do sistema, 

sobretudo dos professores” E que no professor que é despejada toda a carga de transformar esse individuo. O 

docente precisa está preparado para essa realidade social sobre tudo adaptar sua didática pedagogia. E enfrentar 

uma sala de aula sem nenhuma infraestrutura e o baixo salário.  

Observa-se que, existe então uma forte necessidade de intervenção relacionada a essa realidade onde a 

infraestrutura, os baixos salários e os recursos tecnológicos. O livro didático é um dos auxilio essenciais para o 

professor, que nos permite seguir um plano sem perde o foco da disciplina. Porem não devemos usar esse 

recurso didático apenas como único na sala de aula, ou seja ter o aproveitamento desse recurso balanceado.  O 

professor precisa conciliar-lo ter o equilíbrio no seu uso em sala. Tornando a aula dinamizada. 

 
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 (TRINDADE et al, 2007 

p. 69). 

 

Com o avanço das tecnologias e a modernização humana a geografia passou a se adaptar aos 

distanciamentos das relações sociais. O uso de tecnologias pode de fato facilitar quando utilizada de forma 

correta pode instigar a reflexão dos conteúdos abordado de forma mais interativa explorando no sentido 

audiovisual.  

 
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). 

 Observa-se que, se faz necessário uma remodelação nas estruturas de ensino sobretudo pela necessidade 

de se adaptar nas novas tendências tecnológicas. O processo de ensino e aprendizagem pode ser tornar mais 

facilitador quando o profissional tem acesso a todos os recursos que seja necessário. É um desafio relevante 

quando se trata recursos nas escolas pois os mesmo se apresentam rarefeitos ou necessitando de manutenção por 

agentes especializados.  

 

CONCLUSÃO 
 

Em virtude do que foi abordado neste artigo a profissão docente é destacada por sua contribuição para a 

formação dos cidadãos social, onde é empregada seu contexto social, político e cultural no cenário educacional, 

tornando assim um indivíduo ativo socialmente. O docente através da reflexão crítica, prática planejadas e 
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teorias pedagógicas empregadas, pode-se afirmar que o professor está ligado não só efetivamente na 

sistematização do conhecimento mas na construção dos saberes.  

O que dificulta este processo do ensinar e como se ensinar é precisamente a falta de materiais mais 

voltados para a realidade do aluno.  Portanto é preciso conhecer a realidade do aluno para possíveis intervenções. 

A tecnologia pode facilitar o acesso a determinadas informações mais cabe o professor se colocar na condição de 

pesquisador e compreender qual a melhor forma que se adapte a tal realidade socioeconômica. Nesse sentido, a 

condição socioeconômica coloca um desafio que requer investimentos na criação de projetos que combatam essa 

vulnerabilidade social e que os docentes tenham todos os recursos necessários para o desenvolvimento de suas 

aulas. 

É importante salientar que nas práticas pedagógicas exige uma nova abordagem e formação profissional 

adequada, a uma sociedade contemporânea e globalizada. Ou seja, onde as práticas pedagógicas atuais exigem, o 

acesso as inovações tecnológicas em todos os sentidos dentro e fora do meio educacional. O docente tem 

potencialidade de fornecer aulas interativas por meio da dos recursos tecnológico, mas, isso requer investimento 

e manutenção dos equipamentos. Essa nova geração necessita de meios que amplifique o alcance das 

informações havendo a necessidade se serem ativos no processo de ensino e aprendizagem.  

O trabalho tem sua importância para contribuir com os debates acerca das renovação e modernização 

dos recursos nas salas de aula que podem estar disponíveis para os docentes desde que haja investimento 

aplicados corretamente nas escolas. Futuras pesquisas podem ser feitas para a compreensão da importância da 

tecnologia nas salas de aula para atender as novas gerações que tende a necessitar da interação e do acesso as 

várias possibilidades que tais recurso podem oferecer. 
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RESUMO: Esse trabalho vem com o intuito de mostra o uso da musica como um recurso didático para o 

ensino de geografia,  vem se apresentar de uma forma interativa no que se diz respeito ao objeto trabalhado, a 

musica vem sendo trabalhada em sala de aula como matéria didático em varias disciplinas, ela serve também 

como um facilitador de aprendizagem de uma determinada disciplina ou tema trabalhado, esse trabalho traz uma 

musica que está introduzida em um contexto de cultura jovem, onde se torna fácil a compreensão dos discentes 

vendo que levar uma musica para a sala de aula que esteja introduzida no contexto social em que vivem. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Recurso Didático, Mídia, Geografia.  

 

ANALYZING THE MUSIC "THE DISTANCE IS MISTLING" OF MC 

G15 AND MC BRUNO OF GEOGRAPHICAL WAY: THE USE OF 

MUSIC AS A DIDACTIC RESOURCE 
 

ABSTRACT: This work aims to show how the use of music as a didactic resource for the teaching of 

geography, is presented in an interactive way in what concerns the object worked, the music has been worked in 

the classroom as a subject didactic in several disciplines, it also serves as a learning facilitator of a particular 

discipline or theme worked, this work brings a music that is introduced in a context of young culture, where it 

becomes easier to bring a music to the classroom that is introduced in the social context of the student. 
 

KEYWORD: Didactic, Media, Geography. 

 

INTRODUÇÃO 

 
  No momento atual em que vivemos cercados de toda essa tecnologia e inovação é quase que 

imprescindível não pensar no papel da escola em meio a esse contexto, e de que forma ela irá se relacionar com 

o contexto pedagógico de ensino e aprendizagem.  

Nos últimos anos e fácil perceber o aumento e o avanço das tecnologias e das novas mídias sonoras, 

visuais e de comunicação, ouve também um aumento no que se refere ao uso e a influencia  das mídias de 

informação e de eletrônicos no comportamento dos grupos sociais, influencias essas que ocorrem em todos os 

setores, como também na educação.  

O objetivo de relacionar o uso da musica no ensino da geografia  como material didático em sala de 

aula, tem como propósito mostrar que as novas mídias como celulares, tabletes e entre outros prendem muito a 

atenção do aluno, e por que não usar  esses recursos ao seu favor para chamar a atenção do mesmo para a aula, a 

musica é um material dinâmico no qual o docente não carece de muito trabalho para poder manejar, dessa forma 

as novas praticas pedagógicas devem se adequar as novas tecnologias, tal como os docentes também tem que se 

renovar para aprender a usar os recursos atuais em sala de aula, as mídias sonoras e visuais são um atrativo de 

grande relevância  para o aprendizado e para deixar a aula didática, aprimorando as praticas pedagógicas e se 

atualizando ao meio com o passar dos tempos o docente pode desenvolver um dialogo interativo através da 

musica com os discentes. 
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Com os avanços tecnológicos e com a globalização aumenta cada vez a presença e o surgimento de 

novas informações. Os docentes têm que entender também que os alunos de hoje não são iguais aos alunos de 

duas décadas atrás, por isso tem que pensar em sua postura sobre as mudanças das novas tecnologias e como irá 

se atualizar em métodos pedagógicos para alcançar o melhor resultado em sala de aula, falar em metodologia 

pedagogia usando a musica e falar sobre usar o recurso como forma de material didático para promover uma 

educação de qualidade. A musica é um instrumento pedagógico no qual está sempre se renovando no que se diz 

respeito ao material em si e que a mesma pode ser usada como material didático em qual quer disciplina.  

De acordo com Oliveira (2014, p. 29): 

 

Educar para a comunicação, “educação para a mídia”, “educar com os 

meios”, “educomunicação” “mídiaeducação”, caracterizam conceitos que 

discutem a inclusão das mídias no espaço escolar, tanto no aspecto 

educacional, como no comunicacional. Refletir um processo educacional que 

valorize um contato maior com os meios de comunicação é algo que se 

vislumbra como uma possibilidade, tanto educacional como comunicacional. 

 

 

Essa proposta afirmativa do autor  faz ressaltar a importância e a relevância da interação da 

comunicação com mediante as formas dos processos educacionais, visando a união dessa visão da comunicação 

com a educação a tecnologia e os meios de comunicação. Diante  dessa realidade a escola como instituição deve 

se adequar as novas praticas pedagógicas como por exemplo o uso da musica  de forma que atenda a necessidade 

do discente e do docente. 

A musica utilizada em sala de aula propicia a interação entre o professor e o aluno, segundo Freire 

(p.25). Essa interação professor/aluno é um fator que proporcionada ao docente uma boa comunicação e uma boa 

relação com os discentes. O material didático usado pelo professor é só uma forma de ajudar o aluno na 

compreensão do assunto ou tema trabalhado, não deixando de lado toda a forma pedagógica clássica de se 

lecionar, a musica vem apenas como um material de auxilio. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
  Do ponto de vista metodológico o presente trabalho se deu por base de referencias e análises 

bibliográficas e outra parte se deu a partir da necessidade de entender melhor sobre as referencias lidas, através 

de um dialogo informal com alguns alunos de ensino médio de uma escola Estadual do município de Delmiro 

Gouveia – AL ,  ficou constatado que os alunos ficam mais motivado e dão mais atenção na aula quando a 

metodologia aplicada pelo professor é feita através do uso de  canções para auxiliar o tema trabalhado. Com isso 

o uso da musica, “a distância ta maltratando” que tem a composição do Lucas Medeiros a produção do DJ DG e 

Batidão Stronda e cantada nas vozes dos artista MC G15 e MC Bruninho, no ensino da disciplina de Geografia 

vem a ser uma ferramenta didática onde a musica pode ser usada como um facilitador para a compreensão de 

vários temas relacionados a geografia  abordados na mesma, como podemos ver a letra: 

 

Como é que tá aí? 

Já se acostumou com a cidade nova? 

Quando é que vem aqui? 

Eu tô contando as horas pra te ter de volta 

A distância tá maltratando 

Eu sei que fortalece a nossa relação 

Mas eu não tô mais aguentando 

Se de avião tá caro, eu vou de busão 

É tudo diferente 

Você no Norte e eu no Sul 

Um céu é cinza, o outro azul 

Mas a saudade é exatamente igual 

Dói em São Paulo, dói em Natal (Medeiros,2018). 

 

 

“[...] esse tipo de musica pode ser trabalhado em sala de aula visando estimular o interesse do aluno pela 

disciplina de geografia e assim compreender-la  a melhor [...]” (ALVEZ ET AL,2009)  por que ela faz relações 
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com varias áreas da geografia quanto disciplina, podemos encontrar na musica frases que remetem ao processo 

de migração no Brasil, como também relações sobre o capitalismo,regiões e clima.  

 

[...] A utilização de musicas no ensino da geografia pode ser um ótimo 

recurso didático no que se refere ao desenvolvimento das comunicações entre  

professor e aluno. Podendo estes, aprimorar seus  conhecimentos de cultura, 

realidade social política [...] ( ALVES et al,2009) . 

 

 

A musica “a distancia ta maltratando” conta a história de um sujeito que tem que deixar a sua cidade 

natal para migrar para a cidade de São Paulo em busca de emprego, esse processo de migração é uma realidade 

vivida por muitos pais de família em varias regiões brasileira, principalmente na região nordeste, onde as 

grandes empresas geralmente localizadas nas regiões sudeste contratam mão de obra para compor o seu corpo de 

trabalhadores. A musica também aborda temas como: conceitos de região no espaço geográfico e  ela faz 

referencia também  ao clima de duas regiões Brasileiras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este trabalho ainda é uma aproximação preliminar e de resultados futuros, cuja atuação será feita 

através de minhas atividades enquanto colaborador do Pibib, porem a musica além de ser um recurso didático de 

fácil acesso e manejo entre os docentes  para ser trabalhado nas aulas de Geografia  ela serve também para 

aprimorar os conhecimentos de cultura e de realidade social política essa  pratica pedagógica faz com que o 

discente obtenha um senso critico melhor em relação ao assunto mediado que o torna capaz de compreender o 

espaço geográfico de forma dinâmica, compreendendo o espaço como um espaço social.  

Conforme afirma Callai (1998, p. 56): 

 

A Geografia é uma ciência que estuda, analisa e tenta explicar o espaço 

produzido pelo homem e, enquanto matéria de ensino, ela permite que ele se 

perceba como participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali 

ocorrem não são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão 

inseridos num processo de desenvolvimento. 

 

 

Dessa forma esse tipo de intervenção pedagógica, tem o objetivo de contribuir para o 

ensino/aprendizagem, no trabalho apresentado podemos observa que o uso da musica como material didático em 

sala de aula deixa a aula dinâmica e interessante, e que esse material deve ser usado com mais freqüência entre 

os professores de Geografia, nas redes sociais é comum encontrar vídeos de professores cantando musicas ou 

transformando as mesmas em parodia relacionando ao tema trabalhado de varias disciplinas. A geografia como 

todas as outras disciplinas ela e dividida em paradigmas que ajudam a facilitar o estudo.  

 

CONCLUSÃO 
 

Podemos concluir que o uso de materiais didáticos na auxilio da disciplina de geografia é um fator que 

ajuda no desenvolvimento do aluno, principalmente quando o material usado é a musica, como base em analises, 

ficou contatado que os alunos preferem assistir uma aula quando ela é ministrada por um professor que interaja 

com o aluno através do uso da musica, fazendo assim que a relação aluno professor seja mais interativa e 

amigável.  
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Brincando e aprendendo com o faz de conta  
 

Claudiene Cordeiro Leandro Bispo51 

 

RESUMO: Este artigo retrata parte de uma experiência da dissertação de mestrado que tem como objetivo 

analisar a relação entre a brincadeira de faz de conta e o processo de desenvolvimento da criança. A 

fundamentação teórica apoia-se nos postulados de Vygotsky, em suas contribuições sobre o brincar e os 

elementos que lhe possibilitam. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. Como 

procedimentos metodológicos a pesquisa envolveu a observação sistemática de situações de brincadeira livre 

entre crianças de 3, 4 e 5 anos em uma instituição pública de Campo Alegre - Alagoas. Estruturou-se um 

ambiente a partir de áreas de interesse das crianças, tais como: casinha, computador, música, leitura, fantasia e 

beleza. Foram realizadas seis sessões que foram vídeo gravadas. Cada sessão durou em média 20 a 30 minutos. 

Os dados foram analisados segundo os fundamentos teóricos adotados para esta investigação. As análises 

indicam que há relação entre o jogo simbólico e o desenvolvimento da criança, que esta se desenvolve na 

interação social, resolve seus conflitos e supera seus limites conforme as situações de brincadeiras que ela 

vivencia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Criança, Desenvolvimento, Educação Infantil.  

 

Playing and learning pretends 
 

ABSTRACT: This article presents part of an experience of Master Dissertation that aims to analyze the 

relationship between the child's play and the developmental process of the child. The theoretical foundation is 

based on Vygotsky's postulates, his contributions on play and the elements that enable him. This is a qualitative 

exploratory research. As methodological procedures the research involved the systematic observation of free 

play situations among children aged 3, 4 and 5 years in a public institution in Campo Alegre - Alagoas. An 

environment was constructed from areas of interest of the children, such as: house, computer, music, reading, 

fantasy and beauty. Six sessions were recorded and recorded. Each session lasted an average of 20 to 30 minutes. 

The data were analyzed according to the theoretical foundations adopted for this investigation. The analysis 

indicates that there is a relation between the symbolic game and the development of the child, that it develops in 

social interaction, solves its conflicts and surpasses its limits according to the situations of games that it 

experiences. 

 

KEYWORDS: Child, Development, Early Childhood Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 
No contexto atual, percebe-se a necessidade de que todo adulto, principalmente, os profissionais da 

educação, que lida com essa faixa etária da Educação Infantil deva ter uma compreensão mais profunda sobre as 

interações e brincadeiras da criança. Esse entendimento se faz necessário devido à importância que o brincar, e 

as interações que provoca, tem para o desenvolvimento do ser humano, pois é através dela, que a criança interage 

com o real, descobre o mundo, se organiza, se socializa (VYGOTSKY, 1991). 

Visando alcançar o objetivo dessa investigação que é analisar a relação entre a brincadeira de faz de 

conta e o processo de desenvolvimento da criança, este artigo apresenta os elementos que lhe possibilitam: a 

proximidade de uma situação imaginária com uma situação real, as regras ocultas na representação de papéis e a 

divergência do campo do significado e da percepção visual, elementos esses que promovem a interação e 

colaboram para criação da Zona de Desenvolvimento Proximal da criança, tendo como respaldo para análise os 

constructos teóricos desenvolvido pelo bielorrusso, Lev Semenovich Vygotsky.  

Optou-se pela teoria de Vygotsky, devido ao fato de sua concepção sobre o desenvolvimento humano 

decorrer das trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação, bem como o enfoque 

do brincar como atividade preponderante para esse desenvolvimento. Esses conceitos apresentam uma nova 

                                                             
51 Doutora (c) e Mestra em Ciências da Educação – UDS; Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional 

– FACINTER; Graduada em Pedagogia – UNEAL. 
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perspectiva de olhar à criança, considerando-a como ela própria, com suas peculiaridades, e não um adulto em 

miniatura. 

O brincar de faz de conta foi tema de valiosos estudos dos autores Vygotsky (1991) e Leontiev (1998). 

Estes asseguram que há uma intrínseca relação da brincadeira com o desenvolvimento da criança, especialmente 

na idade pré-escolar. Apesar dos referidos autores não considerarem como o único aspecto predominante na 

infância, assinalam que é a brincadeira que proporciona o maior progresso no desenvolvimento cognitivo da 

criança.  

Portanto, compreende-se que quanto mais experiências ricas e diversificadas forem proporcionadas às 

crianças, mais possibilidades têm de desenvolver a imaginação e a criatividade. E, por conseguinte, quanto mais 

oportunidades tiverem de desenvolver sua imaginação mais criativas serão suas ações e interações com o seu 

meio. Assim sendo, a brincadeira deve ser vista como uma aprendizagem cultural, resultado das interações entre 

sujeitos de um mesmo grupo social.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Essa pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter exploratório, foi realizada no CEI Professora Jaci 

Vieira da Costa, em Campo Alegre/Alagoas. A sala foi organizada com cinco áreas52 de interesse das crianças: 

conforme mostram as figuras abaixo.  

 

Figura 1 Área da casa, da música e da leitura 

  
Fonte: Autoria própria 

Figura 2 Área da beleza e da fantasia e do computador 

        
Fonte: Autoria própria 

 

Foram selecionadas 6 crianças de ambos os sexos de 3, 4 e 5 anos. Os grupos foram compostos a partir 

do critério de parceria privilegiada, que de acordo com Carvalho e Pedrosa (2002) evita dificuldades na 

inspiração de enredos nos momentos das brincadeiras. Foram realizadas 6 sessões, de brincadeiras livres. Cada 

sessão durou em média 20 minutos. As sessões foram vídeo gravadas pela própria pesquisadora, com o auxílio 

de uma câmera filmadora. Após finalizadas as sessões, foram recortados alguns episódios relacionados aos 

objetivos da pesquisa, os quais foram analisados segundo a perspectiva sociointeracionista. 

 

 

 

 

                                                             
52 As áreas foram inspiradas na abordagem High/Scope que é uma proposta curricular para a educação infantil 

onde o espaço em que as crianças permanecem é organizado em áreas. Ver: HOHMANN e WEIKART, 2007. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
A proximidade de uma situação imaginária com uma situação real  

 

Figura 4 Eu vou brincar. Eu 

tô no trabalho 

Figura 5 O Kelvin é o pai e o 

Rodrigo é o filho 

Figura 6 Você vai para o 

Esquadrão da Moda 

   
   Fonte: Autoria própria.          Fonte: Autoria própria.           Fonte: Autoria própria. 

No episódio Eu vou brincar. Eu tô no trabalho, Figura 4, Joyce vai para a área do computador dizendo 

que vai brincar de trabalhar. Depois Joyce mexe na impressora e sem nem olhar para a pesquisadora diz: “hô tia 

eu vou resolver umas coisas aqui pra tirar a folha... uma carta um xerox”. Em seguida, Joyce faz uma ligação 

com o tablet e pergunta se a pessoa tem crédito. Espera um tempo, fecha o tablet e se despede da pessoa que ela 

acreditava que estava do outro lado da linha. 

No episódio O Kelvin é o pai e o Rodrigo é o filho! Figura 5, Kelvin e Rodrigo estão na área da casa. 

Kelvin que já havia pego um bule e uns copinhos, puxa uma das cadeiras da mesa e avisa que vai tomar café. 

Rodrigo retira a boneca da outra cadeira e senta em seu lugar. Rodrigo, fazendo uma voz mais aguda, diz: 

“depois da senhora”. Os dois dão uma gargalhada e gesticulam como se estivessem fazendo uma refeição. 

Kelvin levanta pega uma garrafinha e simula que está servindo/enchendo os copinhos. Em seguida ele senta. 

Rodrigo vai para cabana. Kelvin continua à mesa. Rodrigo chama: “papai vem brincar comigo!”. 

Depois de vestir uma fantasia de dançarina árabe em Camila, no episódio Você vai para o Esquadrão da 

Moda!, figura 6,  Amanda fala: “Camila, o seu look não vai ser esse”. Amanda veste outro vestido em Camila e 

pergunta: “gostou desse look?”. Venha ver. Você vai para o Esquadrão da Moda”. Amanda repete a pergunta: 

“gostou? Amanda vira para Clarice e diz: “nós estamos brincando de Esquadrão da Moda”, e vai até a arara e 

diz: “eu vou achar outro look para você bem chik que esse num tá dando certo não!”. Amanda veste outra roupa 

em Camila depois pergunta a Clarice: “tá lindo”? Clarice responde: “hãããã ... ta não!”. Camila rebate: “não! Tá 

não feio!”. Clarice começa a maquiar Camila.  Amanda comenta: “sabe tudo o Esquadrão da Moda, ai! 

Ao representar papéis as crianças criam seus enredos a partir de situações que elas observaram e vão 

incrementando suas observações com falas e atitudes da sua imaginação.  

 

As regras implícitas na representação de papéis  

 

Figura 7 Aí... moça, você 

queria escovar o cabelo 

Figura 8 Eu vou querer ir 

bem linda pro show, bela! 

Figura 9 Hó! Pa dizer que ela é 

minha filha e que você é filha dela! 

   

Fonte: Autoria própria     Fonte: Autoria própria             Fonte: Autoria própria 
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No episódio: Aí moça, você queria escovar o cabelo, figura 7, Joyce, 3 anos, vivencia o papel de uma 

cabeleireira muito eficiente e preocupada com a cliente, ao tempo que também é mãe virtuosa e leva a filha no 

carrinho para o seu local de trabalho. 

No episódio: Eu vou querer ir bem linda pro show, bela!, figura 8, Rute, 4 anos, vive o personagem de 

uma mulher extremamente vaidosa que deseja ir para um show. Ela pensa em todos os detalhes do universo 

feminino: a roupa, os acessórios, o cabelo, a maquiagem, as unhas e até o salto. Além disso, ainda se preocupa 

com a refeição que vai fazer após do show. 

Nesse Episódio: Hó pa dizer que você é a filha dela!, figura 9,  Amanda pega uma boneca e diz às duas 

que aquela boneca é sua filha e que o nome dela é Isabela Sofia, mas vai chama-la de Sofia. As três ficam 

dialogando acerca do nome da boneca. Depois Amanda caminha pela sala e faz carinho na boneca. Ela vai para 

área do computador e pede a Camila para ver se já chegou a xerox do resultado da sua filha. Em seguida 

Amanda vai à cabana deita a boneca no tapete e usa a almofada como travesseiro e sai. 

Brincar de faz de conta exige da criança que ela se esforce para, autenticamente, representar o papel que 

deseja naquela situação de brincadeira. Essa exigência em ser o mais fidedigno possível ao personagem é visto 

como uma regra da brincadeira de faz de conta. Regra esta que não é preestabelecida, mas que está oculta.  

 

A divergência entre os campos do significado e da percepção visual  

 

Figura 10 Venha aqui! Olha aqui! 

Espada do Hulk 

Figura 11 É... É de 

mintirinha! 

 Figura 12 Eu tô tomando 

café! 

  
 

    Fonte: Autoria própria     Fonte: Autoria própria  Fonte: Autoria própria 

 

No episódio: Venha aqui! Olhe aqui! Espada do Hulk. Figura 10, Ryan, 3 anos, está usando a alegoria 

do Bem 10 e Gabriel, 3 anos, a roupa de policial. Ryan pega um cabide e vai até onde está Larissa e Rita, e diz: 

“oia a minha espada!”. Ele ergue o cabide e grita: “a minha espadaaaaaa!”. Gabriel pega outro cabide e os dois 

começam a cruzar os cabides como uma luta de espadachins. Depois, ele olha para Rita, expõe os cabides e com 

voz autoritária fala: “venha aqui! Olha aqui! Espada do Hulk!”. Em seguida, Ryan vai até a área da casa pega a 

boneca da Minnie e joga dizendo: “ele queria entrar em casa... Aí apareceu um ninja”. Ryan entra na casinha e 

diz: “salvei o Mickey!”.  

A Figura 11 retrata uma cena do episódio: É ... É de mintirinha! Neste, Alice, 4 anos, pega uma taça e 

diz: “agora eu vou tomar cachaça!”. Depois, ela pergunta aos colegas: “quem quer cachaça?”. Kelvin, 4 anos, se 

aproxima e diz: “eu quero!”. Alice entrega uma das taças para ele. Kelvin pega, olha e fala: “num é cachaça 

não!”. E Alice afirma: “é! É de mintirinha”. Alice sai ziguezagueando e em seguida simula que está caindo. 

Deita-se no chão da sala, fecha os olhos e diz: “eu desmaiei!”. Rute olha e fala: “e eu nem liguei” e passa como 

se não tivesse visto nada. Alice levanta, pega a taça, olha e fala: “oia... quebrou!”. 

No episódio: Eu tô tomando café! Marcos, 5 anos, pega um vidro e um copo que estava sobre a mesa. 

Ele abre o vidrinho, aproxima do copinho, inclina e simula que despeja algo dentro daquele recipiente. Em 

seguida eleva o copo até a boca e fala: “eu tô tomando café”. Marcos pergunta: “quer café? Quer café Miguel?”. 

Depois ele simula que está comendo, Miguel, 5 anos, pega um copinho ergue o braço e responde: “bote aí, um 

pingo de café aí! Bota aí!”. Miguel leva o copo até a boca e volta rapidamente pedindo mais. Marcos coloca o 

vidro na boca e diz: “acabou! Acabou!” 

Como podemos perceber as crianças também ressignificam e dão outras funções aos objetos ao 

imitarem as ações dos adultos. Através da brincadeira as crianças inventam, criam, aprendem, elaboram… 

Assim, conforme as belas palavras de Coutinho (2002, p.13) “A imaginação infantil é capaz de transformar, de 

recriar, de ressignificar a partir do que há no real. A cultura e a sociedade disponibilizam conhecimentos que 

impreterivelmente chegam até a criança, no entanto o seu jeito de olhar e ressignificar as informações permite 

que ela vá além, que ela crie…”.  
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A interação das crianças e a resolução de conflitos 

 

Figura 13 Agora vou 

apresentar aqui! 

Figura 14 Começou o show gente 

e eu ainda não tô pronta! 

Figura 15 Você vai ser o cantor e 

eu vou ser a que mexe no som. 

   
     Fonte: Autoria própria         Fonte: Autoria própria            Fonte: Autoria própria 

 

No episódio: Agora eu vou apresentar aqui! Figura 13, Larissa, 3 anos, pega o microfone, pede para 

Rita, 3 anos, falar. Quando Larissa vai pegar o microfone de volta, Rita hesita. Larissa insiste e Rita devolve. 

Larissa faz perguntas aos colegas. Primeiro, pergunta o nome a Rita. Em seguida, ela dialoga com Joyce, Ryan e 

Gabriel. Depois convida Rita e Joyce para fazerem uma apresentação de dança. Rita aceita, mas Joyce não. Além 

dos colegas, Larissa também pergunta às bonecas qual o nome delas. Ryan responde que o nome das bonecas é 

“Bebê”. Larissa vai até Joyce e faz uma série de perguntas para ela. 

A figura 14, mostra uma cena do episódio Começou o show gente e eu ainda não tô pronta! Neste, Alice 

está se maquiando e fala dramaticamente que o show já começou.  Ela vai escolher uma roupa e diz que vai ser 

uma princesa de vestido. Alice demonstra angústia por que é a única das três meninas que não está usando um 

sapato de salto alto. Mírian propõe uma troca dos saltos a Valéria. Valéria aceita a troca. Mas Mírian, ao invés de 

entregar o seu sapato para Valéria, os entrega para Alice, que reclamava o tempo todo que estava sem salto. 

Valéria chora. Tenta negociar com Mírian e depois com Alice para ter seus sapatos de volta, mas a tentativa é 

frustrada. Então Mírian diz que teve uma ideia e propõe a Alice que ela seja uma princesa que usava sapatilha. 

Alice aceita, mas quando ver a sapatilha, diz que vai ser a princesa que vivia descalça e sai. 

No episódio Você vai ser o cantor e eu vou ser a que mexe no som, figura 15, Vinícius e Clarice ao 

entrar na sala, 5 anos, vão direto para área da música. Vinícius pega o microfone e pede para Clarice ligar. 

Depois de cantar um pouco, Vinícius coloca o microfone no chão, e fica tocando os instrumentos musicais que 

escolheu. Marcos vem até a área da música desconecta o microfone e o leva. Vinícius não ver e continua 

tocando, fazendo malabares com as varetas.  Clarice encontra o microfone e volta para área de música querendo 

ser a cantora. Vinícius não aceita e se estabelece um conflito que é solucionado quando Clarice fala: “tá bom... 

você vai ser o cantor e eu vou ser a que mexe no som!”. 

Esses episódios evidenciam momentos de interação entre as crianças, bem como de conflitos que são 

criados e solucionados pelas mesmas, sem a intervenção de nenhum adulto.  Essa percepção é reforçada pelas 

palavras de Ferreira (2004, p. 90), “brincar torna-se um contexto social em que as crianças aprendem como 

interagir, isto é, a dialogar em alternância e sincronia, a compreender ações não literais, a criar regras abstratas, a 

representar papéis complexos e hierárquicos ou reversíveis”.  

 

A influência na Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

Figura 16 Hô tia! Vista aqui a 

roupa do Bem 10 

Figura 17 Quem quer ser 

meu príncipe? 

Figura 18 Oia tia! O 

pastor, tia! 

   
Fonte: Autoria própria. Fonte: Autoria própria. Fonte: Autoria própria. 
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No episódio Hô tia! Vista aqui a roupa do Bem 10. Ryan vai até a arara de roupas pega uma fantasia e 

pede a pesquisadora para vestir a roupa do Bem 10, figura 16. A pesquisadora fica neutra e ele tenta vestir 

sozinho. Após virar e revirar a peça de roupa de um lado para o outro diversas vezes e não conseguir, Ryan volta 

a recorrer a pesquisadora, que dessa vez segura a peça de roupa em uma posição semelhante à quando está 

pendurada no cabide. Em seguida Ryan pega a roupa e depois de várias tentativas, ele consegue vestir apenas um 

lado da fantasia e sai. Na terceira sessão, Ryan pede ajuda a pesquisadora para vestir a mesma fantasia, mas ela 

se mantém neutra. Ryan consegue vesti-la sozinho. 

A figura 17 exibe uma imagem do episódio Quem quer ser meu príncipe? Neste, Rodrigo e Kelvin não 

conseguem vestir as fantasias que desejam na primeira sessão. No segundo momento, eles vestem as peças com 

o auxílio das colegas, Rute e Ane respectivamente. Na terceira tentativa, ambos conseguem vestir as alegorias 

sem a participação de ninguém. 

No episódio Oia tia! O pastor tia! Marcos sente dificuldade de prender os adereços da fantasia que 

escolheu vestir. Na primeira sessão ele recorre a pesquisadora: “tia, bota aqui!”. Ela aponta com o dedo onde ele 

deve prender as correntinhas de sua alegoria, mas ele não consegue. No segundo momento, Marcos supera essa 

dificuldade e abotoa as correntes sem intervenção de ninguém, figura 18. 

Tratando-se desses episódios percebeu-se que o faz de conta incide na Zona de Desenvolvimento 

Proximal na criança. Oliveira (2002) em Psicologia na educação, esclarece que durante o brincar, a criança se 

permite ir além do comportamento habitual para sua idade e de suas atitudes diárias, foi o que aconteceu com 

Ryan, Gabriel, Rodrigo e Marcos nesses episódios. O desejo de vestir a roupa do Bem 10 ou de usar as 

vestimentas de um príncipe, impulsionou as crianças para além do que elas eram capazes de realizarem sozinhas 

naquele momento, ou seja, incidiu na sua Zona de Desenvolvimento Proximal, fazendo com que elas superassem 

seus limites, pela criação da situação imaginária, desenvolvendo uma habilidade que não possuíam e que 

contribuiu para sua autonomia.  

 

CONCLUSÃO 
 
Consciente de que o estudo sobre o brincar, não se restringe ao que foi apresentado e discutido neste 

trabalho, e que desta forma está aberto a indagações e a outras investigações possíveis, espera-se que esta 

produção possa contribuir para que pais e profissionais das que atuam na Educação Infantil, partindo de seus 

próprios conjuntos de saberes sobre as interações das crianças nas brincadeiras de faz de conta, ampliem suas 

discussões e horizontes, e que assim o brincar possa ser compreendido em sua plenitude. Com isso, acredita-se 

que o reconhecimento alcançado nas legislações e a repercussão no meio educacional se efetive nas práticas 

pedagógicas e corrobore para despertar em cada adulto a relevância de seus atos para esta etapa da vida humana: 

a infância. 
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RESUMO: O presente artigo é resultado de um projeto desenvolvido em uma turma de EJA e teve como 

temática contextualizar a partir das vivências dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, os 

conhecimentos adquiridos com experiências vividas a partir do plantio dos grãos relacionando-os com a 

educação. Desenvolveu-se no projeto atividades com grãos onde os alunos pudessem se integrar melhor, 

propondo uma aprendizagem significativa, motivadora e contextualizada relacionando teoria e prática, através da 

qual possibilitou a turma uma dinâmica de interação e ajuda mútua dentro da sala de aula. Fundamentado nas 

contribuições de Freire (2011) e Hobsbawm (2000) que aponta a importância de analisar os contextos sociais nos 

quais a classe trabalhadora constrói sua história. A metodologia utilizada foi qualitativa valorizando as 

particularidades e experiências individuais dos sujeitos. O campo de observação e ação limitou-se a uma turma 

multisseriada do 1º Segmento da EJA, através de entrevistas e questionários. No processo de construção 

observou-se a relação de colaboração e troca de experiência nos relatos de cada sujeito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos, Contexto social, Ensino-Aprendizagem. 

 

Contextualizing knowledge and interactions from grain: experiences in a 

class of EJA 

 
ABSTRACT: This article is the result of a project developed in a class of EJA and had as thematic 

contextualizing from the experiences of the subjects of education of young and adult-EJA, the knowledge 

acquired with experiences lived from the planting of Grains relating them to education. It developed in the 

project activities with grains where students could integrate better, proposing a meaningful, motivating and 

contextualized learning relating theory and practice, through which enabled the class A dynamic of interaction 

and Mutual help within the classroom. Based on the contributions of Freire (2011) and HOBSBAWM (2000) 

that points to the importance of analyzing the social contexts in which the working class builds its history. The 

methodology used was qualitative valuing the individual characteristics and experiences of the subjects. The 

field of observation and action was limited to a Multisseriada class of the 1st segment of EJA, through interviews 

and questionnaires. In the construction process, we observed the relationship of collaboration and exchange of 

experience in the reports of each subject. 

 

KEYWORDS: Youth and adult education, Social contexto, Teaching-learning. 

 

INTRODUÇÃO 

 
As discussões aqui realizadas foram resultados de observações e vivências em uma turma de EJA 

primeiro segmento, desenvolvidas a partir da disciplina “Teorias e práticas da Educação de Jovens e Adultos”, 

na Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, campus II. Contextualizando teorias a partir do processo 

histórico da Educação de Jovens e Adultos, o presente artigo aborda de forma ampla e restrita o contexto social e 

perfil dos sujeitos de EJA, discutindo ainda sobre a relação professor-aluno nessa modalidade.  

A turma objeto de estudo, localizada na U.M.E Ronalço dos Anjos, no município de Pão de Açúcar – AL, 

no bairro Cohab, funciona em uma sala na qual atende nos outro turnos turmas de 2º e 4º ano do ensino 

fundamental regular.  

Ao constatar a partir de diagnóstico através de questionário dirigido aos alunos e entrevista com a 

professora sobre o contexto social dos discentes, procurou-se desenvolver atividades voltadas para as vivencias 

daqueles sujeitos. Nessa perspectiva, procurou-se a partir de atividades lúdicas, porém não infantilizadas, fazer 

mailto:brena.temer@hotmail.com
mailto:karen_carvalho@hotmail.com
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uma relação com o contexto social de cada um. Através de atividades que integram o processo de ensino-

aprendizagem, trabalhando através de vídeo e rodas de conversa com os discentes, todo o processo de plantio dos 

grãos. Proveu-se ainda uma oficina a partir de colagens de grãos, onde pôde-se trabalhar a integração da turma e 

a coordenação motora daqueles que ainda apresentam essa dificuldade. 

 

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Abordando a Educação de Jovens e Adultos desde a sua origem no Brasil, nos remetemos à chegada dos 

portugueses ao Brasil e com eles a catequização dos índios pelos Jesuítas, que tinham como objetivo, não apenas 

passar conhecimentos escolares, mas a propagação de uma fé cristã através da leitura e escrita, além da 

catequese, os indígenas aprendiam alguns trabalhos manuais que depois foram estendidos aos negros.  Segundo 

Freire (2011), a Educação de Jovens e Adultos não é recente no país e que, com a expulsão dos jesuítas ocorrida 

no século XVIII, desorganizou o ensino até então estabelecido. Após a expulsão dos Jesuítas, o ensino ficou sob 

a responsabilidade do império. 

A primeira Constituição Brasileira de 1824 garantia uma "instrução primária e gratuita para todos os 

cidadãos", no entanto apenas uma pequena parcela da população, aquela das elites econômicas eram atendidas, 

no início, época da colonização do Brasil, as poucas escolas existentes era pra privilégio das classes média e alta, 

nessas famílias os filhos possuíam acompanhamento escolar na infância; não havia a necessidade de uma 

alfabetização pra jovens e adultos, as classes pobres não tinham acesso a instrução escolar e quando a recebiam 

era de forma indireta, passando a responsabilidade de oferta da educação básica às Províncias, que, com poucos 

recursos, não podiam cumprir a lei, permanecendo sob  a responsabilidade do governo Imperial a educação das 

elites. No Brasil, em 1890, 82% da população era considerada analfabeta, ou 28% da população alfabetizada.                

Percebe-se que o ensino se dava de forma desigual para diferentes grupos e em diferentes tempos. 

Posteriormente, já na década da Revolução de 1930, com a perda da hegemonia dos cafeicultores e pela 

emergência da burguesia industrial brasileira, o único interesse do governo era alfabetizar as camadas baixas 

com o intuito de aprender ler e escrever para atender o desenvolvimento no processo de industrialização. O 

ensino era ofertado gratuitamente, tendo o estímulo do Governo Federal no qual, projetava diretrizes 

educacionais para todo o país, porém  tinha curta duração e pouca qualidade. Em 1934, se estabelece a partir da 

constituição o dever do estado em relação ao ensino primário, integral, gratuito e de frequência obrigatória 

extensiva, inclusive aos adultos. 

Com fim do Estado Novo e intensificação do capitalismo, em 1945, surgem novas exigências 

educacionais no intuito de aumentar o contingente eleitoral e de preparar mão-de-obra para o mercado industrial, 

sendo assim a educação de base ganha impulso implementada com os projetos de desenvolvimento que 

prevalecem no país. 

Na década de 60, com o Golpe Militar, num período de crise da classe dominante, todos os movimentos 

de alfabetização que se vinculavam à ideia de fortalecimento de uma cultura popular foram reprimidos. Nesse 

período surgiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), programa do governo, com uma proposta 

de duração de 10 anos, perpassando seus 15 anos, o MOBRAL representava uma ação centralizadora de âmbito 

nacional, desvinculada do próprio ministério, sendo organizado através de comissões municipais responsáveis 

pela execução direta das atividades. 

Em 1971, com a lei nº 5692/71 que trouxe a regulamentação da EJA, ainda no período da ditadura, 

representando a ampliação das oportunidades educacionais,  que pela primeira vez, organizou o Ensino de 

Jovens e Adultos diferenciando do ensino regular, abordando a necessidade da formação de professores 

especificamente para essa modalidade.  

No período pós-ditadura, com a alteração do Artigo 208 da constituição no qual definia que a oferta 

gratuita e obrigatória do ensino fundamental era para os que não tiveram acesso na idade própria, passou a ser 

suprimida pelo governo no qual manteve a gratuidade da educação pública de Jovens e Adultos, porém suprimiu 

a obrigatoriedade do poder público oferecê-lo. 

Na década de 1990, a ALDB de 1996 passou a reforçar a Educação de Jovens e Adultos como uma 

educação de segunda classe, fomentando um duplo processo de exclusão da EJA, um construído historicamente 

pela descontinuidade e falta de compromisso com a modalidade ao longo da sua trajetória e o outro decorrente 

do processo de globalização e da forma excludente de apropriação das novas tecnologias e formas de trabalho. 
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CONTEXTO SOCIAL DOS SUJEITOS QUE INTEGRAM A TURMA OBJETO DE 

ESTUDO 

 
A Educação de Jovens e Adultos em seu contexto histórico, sempre foi caracterizada como uma educação 

voltada para a classe popular, destinada a escolarização para a mão de obra, governada sob -regimes elitistas, a 

escolarização ofertada às classes populares eram pautadas na manutenção da escolarização clientelista. 

Em Alagoas até o final dos anos 80, a Educação de Jovens e Adultos continuou atrelada as campanhas 

federais que não se preocupavam com a continuidade dos estudos da população produtiva. De acordo com o 

censo do IBGE de 2009, Alagoas apresenta um percentual considerável de analfabetos funcionais no estado. 

(AMORIM; FREITAS; MOURA, 2009) 

A falta de incentivo político e financeiro levou ao declínio a EJA, com a retirada da obrigatoriedade do 

ensino ficando apenas a oferta da gratuidade. A história da educação se constituiu sempre em cima de avanços e 

retrocessos. 

A princípio a educação destinada aos jovens e adultos era dissociada da instituição escola, a educação 

nessa modalidade podia ser ofertada em qualquer salão ou garagem, posteriormente esta passou a integrar a 

educação regular. No entanto ainda hoje, alguns Programas de alfabetização, criados pelo governo federal 

mantém essa abertura com relação ao local e a formação dos docentes que neles atuam. 

Na turma cenário de vivência, onde os sujeitos tem uma faixa etária entre 25 e 60 anos, constatou-se a 

partir de diagnóstico através de questionário dirigido aos alunos, a relação que esses sujeitos tem ou já tiveram 

com a agricultura. Levando em conta esse contexto procurou-se desenvolver atividades que aproximasse essa 

realidade vivida à sala de aula, valorizando os sujeitos que ali se encontram. 

Dentre os 17 componentes da turma fazem parte Senhoras e Senhores, donas de casa, e agricultores com 

histórias de vida variadas, histórias essas discutidas entre eles enquanto copiam os conteúdos passados pela 

professora. Nas conversas em sala de aula alguns alunos cogitam parar os estudos, uma aluna diz: “eu também 

vou parar os estudos, não quero mais estudar não, vou ser burra mesmo” outros colegas tentam reanimá-la “não 

Maria53, você não pode parar não, você já está aprendendo seu nome”. Outro aluno conta sobre sua trajetória 

escolar até onde estar, relatando sobre os motivos de não ter concluído os estudos na idade certa “eu vivia com 

meu pai, morava aqui e ali, tive que trabalhar muito cedo e comecei a beber também muito cedo com 12 anos, 

casei com 15”. Dessa forma, (HOBSBAWM 2002) aponta a importância de analisar os contextos sociais nos 

quais a classe trabalhadora constrói sua história. 

Conforme alguns alunos vão terminando as atividades, vão ajudando os colegas que apresentam 

dificuldades, os discentes reclamam do tamanho das carteiras, por não serem apropriadas a essa modalidade de 

ensino, depois de um dia de trabalho estes têm que se acomodar em carteiras muito pequenas, a sala encontra-se 

com pouca ventilação, contando apenas com duas janelas laterais além da pouca iluminação. 

A professora, após terminar de escrever no quadro, auxilia os estudantes que ainda apresentam 

dificuldades de escrita, pois a turma é mista (1º ao 4º ano) alguns alunos ainda não tem uma coordenação motora 

desenvolvida e estão aprendendo a fazer o próprio nome. 

Observou-se na turma, um esforço por parte de todos, tanto dos alunos em aprender quanto da professora 

em buscar proporcionar atividades que desenvolva conhecimento nos discentes, apesar de não fazer uma relação 

com o contexto dos sujeitos. 

 

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

É importante na relação professor-aluno, um olhar voltado para esses sujeitos como pessoas capazes de 

construir seu próprio conhecimento levando em conta seus conhecimentos prévios, a partir da mediação do 

professor que deve procurar desconstruir o paradigma da Educação de Jovens e Adultos como fracassada.     

Baseando-se nos problemas reais é possível estabelecer um elo entre a realidade dos alunos e os 

conteúdos escolares, a partir da percepção do professor e o cuidado em desenvolver atividades que proporcione 

essa conexão. 

Na turma onde se deu as observações e atividades, constatou-se através dos conteúdos a dissociação dos 

conteúdos com a realidade dos sujeitos, bem como a falta de um planejamento mais elaborado para o 

desenvolvimento das atividades. No entanto a relação professor-aluno se dá de forma harmoniosa, pautada no 

respeito. Os alunos e a professora estabelecem uma relação de respeito mútuo, o que facilita aprendizagem.  

Essa boa relação entre professor-aluno acontece devido ao contexto histórico que cada sujeito carrega 

para sala de aula, onde segundo a coordenadora pedagógica geral do município “Todos os matriculados são 

                                                             
53 Nome fictício. 
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alunos que demonstraram interesse na EJA e procuraram as unidades de ensino por conta própria. Certamente 

são estudantes que estão em busca de melhorar suas competências como pessoas e, por isso, confiamos na 

assiduidade deles”.  

Apesar da professora não ter o nível superior, tendo apenas o curso normal (Magistério) e cursos de 

formação continuada, esta consegue desenvolver suas atividades com firmeza e habilidade. Atuando na EJA há 

16 anos, apresenta-se como principal dificuldade com a turma, segundo ela, desenvolver atividades em uma 

turma multisseriada, pois as dificuldades com a leitura e a escrita de alguns, interfere no desenvolvimento das 

atividades uma vez que tem que atender a todos. 

A escola proporciona a esses alunos, sala de informática, materiais didáticos disponíveis, porém este não 

é apropriado à modalidade da EJA. A merenda escolar é servida em quantidade suficiente, pois aqueles que 

sentem a necessidade podem repetir. O horário de chegada e saída dos alunos, de acordo com a professora é um 

entrave para o desenvolvimento da aula, iniciando às 18:00h, de acordo com o horário da escola, no entanto 

esses os alunos só chegam as 19:00h.  

A esse respeito entende-se que, nessa modalidade de ensino, deve haver uma flexibilidade e adaptação do 

horário atendendo as necessidades dos mesmos, conforme Art. 1o  O art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, § 2o  os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno 

regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4o.” (NR). 

Para que o sujeito venha ter uma trajetória escolar bem sucedida se faz necessário que o professor 

proporcione uma ligação dos conteúdos com o seu cotidiano como parte de um conjunto mais amplo de valores. 

Pautados nessas concepções procuramos integrar no desenvolvimento do projeto, no contexto escolar, aspectos 

do cotidiano dos educandos.  

Levando em conta as vivências dos mesmos com a agricultura, procurou-se desenvolver no projeto 

atividades a partir de grãos onde estes pudessem se integrar melhor, relacionando teoria e pratica. Para tal, as 

atividades se deram da seguinte maneira: introdução através de vídeo sobre a germinação e plantio de feijão e 

milho, posteriormente, em roda de conversa onde os sujeitos relataram suas vivências nos processos de plantio e 

colheita dos grãos. A partir desse momento propusemos aos de 3º ao 5º a listagem das comidas derivadas do 

feijão e do milho, para que pudessem fazer posteriormente uma classificação das palavras da lista quanto ao 

numero de sílabas, com relação ao assunto procuramos fazer uma retomada do conteúdo trabalhado 

anteriormente pela professora (classificação das palavras quanto ao numero de silabas), enquanto aos de 1º e 2º 

foi proposto o reconhecimento das vogais nas palavras listadas pelos demais. Como forma de consolidação ao 

momento de interação entre esses sujeitos, foi proposto uma oficina de produção de quadros a partir de colagens 

com grãos.      

 Podemos observar neste Projeto pedagógico com as práticas lúdicas contribuíram no processo de ensino-

aprendizagem, visto que os discentes podem-se vislumbrar e realizar atividades pedagógicas sem grandes 

desafios. Constatou-se que as aulas lúdicas estimularam o interesse e a participação dos alunos, com maior 

socialização, criando um bem estar e uma integração sem diferenciações de níveis de idade ou séries, já que a 

turma é multisseriada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
     Podemos observar como as práticas lúdicas contribuíram no processo de ensino-aprendizagem, visto que 

esses sujeitos da EJA são pessoas na sua maioria trabalhadoras. Nesse sentido o professor deve levar em conta 

que suas aulas precisam ser contextualizadas para que venha despertá-los. Com o propósito de atender essa 

necessidade da turma, procuramos aproximar as nossas atividades  práticas a realidade vivenciada pelos sujeitos. 

Constatou-se que as aulas lúdicas estimularam o interesse e a participação dos alunos, com maior socialização, 

criando um bem estar e uma integração sem diferenciações de níveis de escolaridades, já que a turma é 

multisseriada. 

     Foi notória a satisfação de muitos, principalmente daqueles com dificuldades de coordenação motora, pois 

conseguiram a partir das colagens propostas na atividade feita com grãos realizarem sozinhos seus trabalhos. No 

momento de roda de conversa percebeu-se que sentiam-se valorizados, pois fluiu vários relatos entre eles, enfim 

reconheceram-se sujeitos da história, com propriedade para se colocarem, pois falar de plantio de grãos nada 

mais era do que falar da infância e  vivência de cada um. 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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APÊNDICE 
 

Universidade Estadual de Alagoas 

Campus II Santana do Ipanema – AL 

Curso Pedagogia 

Disciplina: Teorias e Práticas em Educação de jovens e Adultos II 

Discentes: Brena Conceição Medeiros 

Káren Silva Carvalho Correia 

Roteiro da entrevista com o professor 

1- Qual é a sua formação inicial? Possui algum curso de especialização? Qual? 

2- Por que escolheu a EJA como campo de trabalho? 

3- Na sua concepção, qual a importância da EJA? 

4- Quais as dificuldades que enfrenta no seu dia a dia em sala de aula? 

5- Você sente dificuldade em estabelecer relação entre Teoria e prática? Quais são essas dificuldades? 

6- Possui algum processo de formação para os professores da EJA? 

7- Quais os meios que a Escola cria para motivar o aluno da EJA para que ele tenha interesse de estar e gostar da 

escola? 

8- De acordo com a sua realidade, o que tem dificultado a permanência do aluno da EJA no ambiente escolar? 

9- Como se dá a relação professor-aluno na sala de aula? 

 

 
Escola campo de estudo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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http://revista.univar.edu.br/index.php/interdisciplinar/article/view/53
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1º  Momento: explanação dos conteúdos da aula 

 
 

  

2º Momento: Classificação de 

Palavras e identificação das vogais. 

 

3º Momento: Artes feitas a partir de grãos.  
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RESUMO: Tendo  em  vista  que  o  ensino  de  Química  na  maioria  das  vezes  é  feito  de  forma  

superficial  nas escolas,  este  trabalho  teve  como  objetivo  desenvolver  jogos  educativos  para  incrementar  

a  metodologia  dos professores, com a intenção de facilitar a aprendizagem dos alunos. Com esta finalidade, 

foi elaborado os jogos “SeparaMisturas”,  abordando  o  assunto  Separação  de  Misturas  e  o  jogo  “Quem  

Quer  Ser  Um  Químico”  que explora  principalmente  os  conteúdos  de  geometria  molecular.  Analisou-se  

várias  obras  que  colaboraram  na identificação  da  necessidade  de  adaptação  da  metodologia  pedagógica  

de  acordo  com  a  realidade  em  que  os alunos  estão  inseridos,  fato  comprovado  durante  os  encontros  

com  as  turmas  das  escolas  parceiras.  Por  esse motivo,  estes  jogos  foram  aplicados  tendo  em  vista  o  

pouco  conhecimento  dos  alunos  diante  do  assunto  e observou-se a necessidade de fazer uma aula sobre os 

conteúdos explanados nos jogos antes da aplicação dos mesmos,  como  também  a  utilização  de  dois  

exercícios  idênticos  sobre  o  assunto,  sendo  que  um  foi  aplicado antes da aula e outro depois da execução 

do jogo. Essa tática proporcionou aos alunos um melhor rendimento, comprovado por meio da progressividade 

dos conhecimentos deles, mediante o resultado da aplicação dos dois exercícios já citados anteriormente. 

 

PALAVRAS CHAVE: ensino de Química; jogos educativos; processos de aprendizagem. 
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Aprendizagem de Conceitos da Química para Alunos do Ensino Médio e 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
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RESUMO: Tendo  em  vista  que  o  ensino  de  Química  na  maioria  das  vezes  é  feito  de  forma  

superficial  nas escolas,  este  trabalho  teve  como  objetivo  desenvolver  jogos  educativos  para  incrementar  a  

metodologia  dos professores, com a intenção de facilitar a aprendizagem dos alunos. Com esta finalidade, foi 

elaborado os jogos “SeparaMisturas”,  abordando  o  assunto  Separação  de  Misturas  e  o  jogo  “Quem  Quer  

Ser  Um  Químico”  que explora  principalmente  os  conteúdos  de  geometria  molecular.  Analisou-se  várias  

obras  que  colaboraram  na identificação  da  necessidade  de  adaptação  da  metodologia  pedagógica  de  

acordo  com  a  realidade  em  que  os alunos  estão  inseridos,  fato  comprovado  durante  os  encontros  com  as  

turmas  das  escolas  parceiras.  Por  esse motivo,  estes  jogos  foram  aplicados  tendo  em  vista  o  pouco  

conhecimento  dos  alunos  diante  do  assunto  e observou-se a necessidade de fazer uma aula sobre os 

conteúdos explanados nos jogos antes da aplicação dos mesmos,  como  também  a  utilização  de  dois  

exercícios  idênticos  sobre  o  assunto,  sendo  que  um  foi  aplicado antes da aula e outro depois da execução do 

jogo. Essa tática proporcionou aos alunos um melhor rendimento, comprovado por meio da progressividade dos 

conhecimentos deles, mediante o resultado da aplicação dos dois exercícios já citados anteriormente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de Química; jogos educativos; processos de aprendizagem. 

 

Development and Application of Games to Contribute the Learning of 

Concepts of Chemistry to Students of High School and Youth and Adult 

Education (EJA) 
 

ABSTRACT:  Considering  that  Chemistry  teaching  is  most  often  done  superficially  in  schools,  this  

work aimed to develop educational games to increase teachers 'methodology, with the intention of facilitating 

students' learning. To this end, the "SeparaMisturas" games were elaborated, addressing the subject Separation of 

Mixes and  the  game  "Who  wants  to  be  a  Chemical"  that  mainly  explores  the  contents  of  molecular  

geometry.  We analyzed several works that collaborated in the identification of the need to adapt the pedagogical 

methodology according to the reality in which the students are inserted, a fact proven during the meetings with 

the classes of the partner schools. For this reason, these games were applied in view of the lack of knowledge of 

the studentson the subject and it was observed the need to make a lesson about the contents explained in the 

games before the application of the same games, as well as the use of two identical exercises on the subject, one 

being applied before the class and another after the game. This tactic provided the students with a better 

performance, proven through the progressivity of their knowledge, through the result of the application of the 

two exercises already mentioned above. 
 

KEYWORDS: chemistry teaching; educational games; pedagogical 

methodology 

 

INTRODUÇÃO 
 

A aprendizagem é uma característica natural e essencial, tanto para a vida dos seres humanos quanto para 

as outras espécies de animais, esse ponto pode ser observado ao analisar o progresso em relação ao aprendizado 
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do  homem desde o  seu  nascimento. O interesse é algo  que está intimamente  ligado  com a aprendizagem, ele 

nada  mais  é  do  que  o  resultado  de  uma  carência  específica  que  gera  uma  necessidade  de  aprendizado. 

Diferentemente  da  motivação,  o  interesse  não  pode  ser  gerado,  mas  sim,  despertado,  pois  já  existe  em  

cada indivíduo (SOARES, 2004). 
A instituição escolar deve se alertar quanto o despertar de interesses artificiais, como por exemplo, a nota 

como finalidade de ensino, que podem interferir no processo de aprendizagem dos discentes, fazendo com que 

eles desenvolvam uma enorme preocupação para a aprovação e não para o saber (SOARES, 2004). 
No que diz respeito às dificuldades encontradas em relação às disciplinas abordadas na EJA, os conteúdos 

de química são, geralmente, classificados como de difíceis de aprendizagem. Essas dificuldades que os discentes 

apresentam  em  aprender  conceitos  científicos  básicos  em  sala  de  aula,  são  um  produto  resultante  de  

vários fatores, como por exemplo, a ausência da adaptação da metodologia de ensino dos professores, onde a 

mesma deve estar de acordo com as particularidades dos educandos que estão inclusos na instituição (Mendes, 

Amaral e Silveira, 2011). 
Também  é  perceptível  grandes  dificuldades  voltadas  aos  alunos  do  ensino  médio,  pois  na  maioria  

das escolas o processo de ensino-aprendizagem tem maior ênfase à transmissão de conteúdos e à memorização 

de fatos,  símbolos,  nomes,  fórmulas,  deixando  de  lado  a  construção  do  conhecimento  científico  dos  

alunos  e  a desvinculação entre o conhecimento químico e o cotidiano. (PAZ, 2010) 
Algum  tempo  atrás,  considerava-se  que  o  aprender  acontecia  por  meio  da  repetição  e  que  a  falta  

de sucesso era de responsabilidade do estudante. Essa linha de raciocínio foi bastante alterada, pois nos dias 

atuais o insucesso do discente é encarado como resultado do trabalho do docente. 
Com isso surgiram   alguns desafios relacionado ao trabalho docente em sala de aula.   Uma alternativa 

para incrementar o método de ensino da Química são os jogos, de acordo com Cunha (2004) os jogos são ótimos 

recursos  para  as  aulas  de  Química,  no  intuito  de  ser  utilizado  como  reabilitador  da  aprendizagem.  Além  

de auxiliar na formação de novos modos de pensar, proporciona para o professor o papel de condutor e 

estimulador, além de ser uma estratégia para o processo de avaliação da aprendizagem. 
É evidente a diferença do processo de aprendizagem na modalidade de EJA, que inclui jovens e adultos a 

partir de 18 anos, e no Ensino Médio, composto por alunos em uma faixa etária de 15 a 18 anos. Com isso, o 

presente estudo visa analisar como ocorre a interação com o jogo e os conhecimentos adquiridos, considerando a 

diversidade social de ambos os públicos. 

Além disso, realizou-se o desenvolvimento de jogos utilizando material de fácil aquisição, com o intuito 

de  apresentar  uma  ferramenta  lúdica  que  auxiliasse  o  aluno  no  seu  processo  de  aprendizagem,  além  de 

proporcionar  tanto  para  os  discentes,  quanto  para  os  docentes,  a  contribuição  significativa  que  este  

recurso apresenta com relação ao interesse e a aproximação dos alunos com a Química. Os jogos confeccionados 

foram aplicados em duas turmas, uma do Ensino Médio e outra da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

localizadas na cidade de Batalha/ AL. 

 

METODOLOGIA 
 

 
A metodologia utilizada foi a quanti-qualitativa, tendo como foco principal a colaboração na aproximação 

dos alunos com a Química, com o intuito de mostrar para os educandos como eles podem utilizar os jogos para 

auxiliá-los  e  incentivá-los  durante  o  processo  de  aprendizagem.  Além  disso,  para  a  realização  deste  

estudo, separou-se a pesquisa em quatro etapas para fins metodológicos associando o uso de materiais como 

celulares e computadores. 
 

O LOCAL DA PESQUISA 
 

 
A presente pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Alagoas e na Escola Estadual Maria de Lourdes 

Santos da Silva, que estão localizadas na cidade de Batalha/AL. Nas duas escolas os professores sugeriram que 

fossem utilizados, para o desenvolvimento da pesquisa, conteúdos básicos que se adaptassem em todas as turmas 

trabalhadas. 
 

ETAPA 1: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

 
Para a realização da análise de estudo, dividiu-se a pesquisa em quatro fases para fins metodológicos. Na 

primeira etapa, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre a prática do ensino para adultos e sua evolução, 
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e o uso de jogos no ensino de Química em artigos, revistas e livros sendo embasados por vários autores, sendo os 

principais: Antunes (2014), Cunha (2012), Paz (2010)  e Soares (2004). 
 

 

ETAPA 2: DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS 
 

 
Nessa  etapa  foi  realizada  a  seleção  de  alguns  jogos  para  utilizá-los  como  referência,  onde  foram 

adaptados e desenvolvidos de acordo com os conteúdos que foram propostos pelos professores de Química das 

escolas anteriormente citadas. Os jogos foram desenvolvidos levando-se em consideração que deveriam conter 

um equilíbrio entre a sua função lúdica, ou seja, a diversão e o prazer, e a função educativa, que está relacionada 

com o ensino de conteúdos, dessa forma auxiliando o aluno no seu processo de aprendizagem (SOARES, 2004). 
Foram   desenvolvidos   e   confeccionados   os   seguintes   jogos:   “Quem   quer   ser   um   químico?”   

e “SeparaMisturas”, o primeiro jogo foi aplicado no Instituto Federal de Alagoas (IFAL)  – Campus Batalha, e o 

segundo na Escola Maria de Lourdes Santos da Silva. Os jogos elaborados foram adaptados de jogos conhecidos 

que têm regras bem definidas, e foi essencial realizar pequenas alterações nas regras dos jogos originais, para 

classificar àqueles como jogos educativos. 
“Quem quer ser um químico?” é uma adaptação do jogo “Quem quer ser um milionário?”, que atualmente 

no  Brasil  está  sendo  exibido  no    programa  Caldeirão  do  Huck.  O  jogo  modificado  aborda  os  conceitos  

de geometria  molecular,  ligações  químicas,  polaridade,  forças  intermoleculares  e  as  teorias  de  ácidos  e  

bases. Divide-se  os  participantes  em  dois  grupos,  onde  cada  qual  tem  a  chance  de  acumular  um  milhão  

de  reais  se responder as 15 perguntas corretamente, sendo 2 minutos para cada resposta. 

Cada grupo deverá ficar com um aplicador, que fará a leitura das perguntas. A ordem das perguntas ficará 

a critério da equipe. Existem três recursos auxiliares   que só podem ser utilizados uma vez cada um, na ordem 

que  o  grupo  preferir.  São  eles:  a  opção  de  eliminar  duas  alternativas  incorretas  na  lista  das  quatro  

possíveis respostas da pergunta, a opção de poder pular uma pergunta  e poder pesquisar utilizando a internet no 

tempo de 
30 segundos. 
 

O jogo  da  memória  nomeado  de “SeparaMisturas”, a disputa poderá ser  realizada entre  duplas, ou  em 

grupo de mais pessoas. O jogo é composto por 20 cartas sendo que em dez delas contêm situações ocorridas no 

nosso cotidiano e as outras dez contêm métodos de separação de misturas. As cartas serão dispostas em posições 

fixas. Os participantes não deverão modificar a posição das cartas, pois isso prejudicará a dinâmica do jogo. Essa 

atividade irá colaborar para que o estudante relacione a situação com o método mais adequado. 
Todas as peças devem ficar  viradas para baixo, de maneira que a logomarca do jogo fique virada para 

cima. Cada dupla deve desvirar duas cartas de cada vez procurando os pares (situação e nome da separação). 

Após esgotarem as cartas, deve-se chamar o orientador do jogo (professor) onde o mesmo irá conferir se os pares 

formados pelas duplas estão corretos, e ganha a equipe que acertar a maior quantidade de combinações. 

 
ETAPA 3: CONFECÇÃO DOS JOGOS E DO QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 
 

 
O  jogo  “Quem  quer  ser  um  Químico?”  foi  produzido  manualmente,  com  materiais  de  baixo  

custo,  de modo a mostrar para os alunos que é possível jogar e aprender utilizando materiais simples e fáceis de 

serem encontrados.  Utilizou-se  cartolinas  para  a  elaboração  de  dois  painéis,  sendo  um  para  cada  equipe.  

Para montagem  deles  colou-se  placas  nas  cartolinas  com  o  valor  do  “dinheiro”  que  servem  como  

indicador  do desenvolvimento de cada equipe, ou seja, a medida que o grupo acerta as perguntas o mesmo 

aumenta de nível. 
Além  das  placas  também  foi  colado  nos  painéis  símbolos  que  representassem  os  recursos  

auxiliares, confeccionou-se seis “X” em emborrachados com o intuito de utilizá-los para indicar que os recursos 

auxiliares já foram usados, e duas estrelas para indicar a ascensão de nível da equipe no painel no decorrer do 

jogo. 
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Figura 1 – Cartaz confeccionado para aplicação do jogo “Quem Quer Ser Um Químico?” 

 

Para confecção do jogo “SeparaMisturas” inicialmente foi criado um layout das cartas, que ficou 

presente em uma face da carta, e na outra tinha-se uma situação do dia-a-dia junto com uma imagem que a 

representasse, ou um método de separação de mistura. 

 
 

 
Figura 2 – Layout das cartas do jogo                          Figura 3 –  Layout do verso das cartas do jogo 
 

 
Também  elaborou-se  um  questionário  contendo  sete  perguntas  na  qual  os  alunos  pudessem  expor  

sua opinião  sobre o jogo  aplicado, expressando  se houve  um  melhor entendimento, se  foi eficiente 

comparado  às outras atividades da disciplina, foi satisfatório e o que eles achavam da inserção dos jogos na 

metodologia de ensino dos professores de Química. É importante salientar que esse questionário passou por uma 

adaptação antes da aplicação do segundo jogo, com a finalidade de deixá-lo mais objetivo e com uma linguagem 

mais clara, visto que na primeira aplicação os alunos tiveram dificuldade de interpretá-lo. 
 

ETAPA 4: MINI-AULAS E APLICAÇÃO DOS JOGOS 
 

 
Antes da aplicação dos jogos foram ministradas mini-aulas, com a finalidade de apresentar aos alunos os 

conceitos fundamentais relacionados com o tema proposto para as atividades lúdicas. Possibilitando assim, uma 
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discussão mais ampla dos conteúdos abordados como forma de enriquecer os seus conhecimentos prévios, além 

de potencializar sua  aprendizagem, bem como tentar motivá-los para o envolvimento durante aplicação do jogo. 
Além disso, foi elaborada uma lista de exercício sobre o assunto discutido que foi aplicado duas vezes, a 

primeira aplicação aconteceu antes da discussão do conteúdo e a outra depois da aplicação do jogo, com o intuito 

de analisar a progressão dos alunos depois da atividade. Essa progressividade  deve-se levar em conta o que o 

aprendiz conhecia e quais mudanças e transformações que ele obteve através dos ensinamentos proporcionados, 

ou seja, a ampliação dos seus conhecimentos. (ANTUNES 2014) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

QUEM QUER SER UM QUÍMICO 

 
O  jogo  “Quem  quer  ser  um  químico?”  foi  aplicado  para uma  turma  do  1º  ano  B  vespertino  do 

Ensino  Médio  do  Instituto  Federal  de  Alagoas-  Campus  Batalha,  com  assuntos  básicos  como  geometria 

molecular, ligações químicas, polaridade, forças intermoleculares e as teorias de ácidos e bases. 

Na  aplicação  do  jogo,  boa  parte  da  turma  demonstrou  grande  interesse  com  a  aplicação  dessa 

ferramenta,  observou-se  facilmente  a  empolgação  dos  discentes  durante  o  decorrer  do  processo,  já  que  

foi apresentado um novo método de abordagem de conteúdo que integra tanto o aprendizado quanto a diversão. 

 
Figura 4 – Aplicação do jogo “Quem quer ser um químico?” para turma do 1º ano B 
 

 
 

 
Gráfico 1 - Opinião dos alunos do Instituto Federal de Alagoas em relação a disciplina de Química 
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De acordo com a terceira questão que abordava o que os alunos achavam da disciplina de Química, como 

pode-se  observar  no  gráfico  1,  a  maior  parte  da  turma  afirmou  que  achava  a  disciplina  interessante,  

porém apresentava dificuldade. Além disso, tiveram aqueles  que afirmaram que acha a disciplina boa, 

maravilhosa e legal. Uma parcela também classificou que achava a disciplina importante para compreensão do 

dia-a-dia, como também  existiram  alguns  alunos  que  afirmaram  que  não  gostam  da  disciplina.  Como  

pode-se  observar  nos argumentos abaixo: 

 

Aluno
1
: “Eu acho ela muito legal, mas tem lá seus assuntos que são bastante complicados, mas tirando isso, eu 

gosto”. 

Aluno
2
: “Ótima, é uma disciplina cheia de conhecimentos na qual aborda temas muito 

 

interessantes e curiosos”. 

Aluno
3 

: “Gosto, acho que é bem interessante e que é bem inserida no cotidiano”. 

Aluno
4
: “A disciplina é um pouco complicada tenho dificuldade para entender os assuntos”. 

 

 
 

Gráfico 2 - Posição dos alunos com relação à suficiência do jogo para a aprendizagem em comparação com 

outras atividades educativas. 

 
 

Gráfico 3 – Como se sente em relação a ação do projeto 
 

Através dos gráficos 2 e 3, que estão associados, respectivamente, com a eficiência do jogo para a 

aprendizagem dos alunos e como eles se sentiam em relação à ação do projeto, foi notório que a atividade lúdica 
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proporcionou para a grande maioria da turma um melhor desenvolvimento no seu processo de aprendizagem em 

comparação com as outras atividades da disciplinas. 

Ainda pode-se comprovar tal argumento por meio da fala do Aluno
5
, que afirmou da seguinte maneira: 

“A disciplina de química tende a possuir um amplo leque de assuntos e alguns costumam ser mais difíceis que 

outros, logo, a utilização de jogos como forma de ajuda para assimilar os assuntos me parece ser uma boa 

ideia”. 
 

 
 

Gráfico 4 – Relação ao desempenho e eficiência dos alunos 
 

 
Com relação ao desempenho  e eficiência dos alunos, pode ser observado diante dos resultados obtidos 

dos  exercícios  aplicados  antes  e  depois  das  atividades  lúdicas,  que  cerca  de  88%  dos  alunos  

progrediram  do primeiro ao segundo questionário. Já quando se trata da equiparação das notas, percebe-se que 

9% manteve a mesma média. Por fim, somente 3%, que representa uma pessoa em meio aos 32 alunos, adquiriu 

a segunda nota inferior à primeira. 

 
 

 
Tabela 1 – Comparativo de resultados entre notas do exercício aplicado antes da atividade e depois da mesma. 
 
SEPARAMISTURAS 
 

 
O determinado jogo foi aplicado na Escola Estadual Maria de Lourdes Santos da Silva para 61 alunos, 

onde esse total é composto por 62% das pessoas pertencentes ao gênero feminino e 38% ao gênero masculino, 

sendo que 43 alunos estão em uma faixa etária de 18 a 30 anos e apenas 14 estão em uma faixa etária de 30 a 49 

anos. 
 

Na  aplicação  do  jogo  percebeu-se  um  certo  desinteresse  por  boa  parte  dos  alunos,  diferentemente  

da aplicação para o IFAL, principalmente no início da dinâmica, onde observou-se uma maior interação por 

apenas um grupo de participantes. Este desinteresse pode está ligado ao fato dos adultos, de certa maneira, 
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esconderem seu comportamento lúdico simplesmente por vergonha, podendo gerar um preconceito contra quem 

admite o seu lado lúdico, já que o lúdico é rotulado como um fato não-adulto. ( SOARES, 2013) 

 
 

 
Figura 5 e 6 – Aplicação do jogo "SeparaMisturas" para os alunos da EJA 
 

 

 
 

 
Gráfico 5 – Opinião dos alunos da Escola Estadual Maria de Lourdes Santos da Silva em relação a 

disciplina de Química 
 

Com base no gráfico 5, observa-se que uma grande parcela ou expressou que achava a disciplina muito 

boa, maravilhosa ou que é importante, por ajudar a compreender as situações corriqueiras. Como é perceptível 

nas seguintes respostas: 

Aluna
6
: “Assim, eu acho a disciplina de quimica otima Por quê é uma matéria boa e aprendir os 

 

assuntos todos bons acho otimo porém química nos precisamos usala em quase todas as coisas.”Aluna
7
: “Acho 

muito importante para conhecermos tudo que a envolve e sem o conhecimento dela não fariamos muitas coisas.” 
 

Além  disso,  a  minoria  revelou  que  a  disciplina  é  “complicada”,  “difícil”  ou  “boa,  porém  tem 

dificuldade” de entendê-la: 
 

Aluna
8
: “É um pouco complicada, mas em tudo temos que usar a Quimica. Acho muito importante essa 

disciplina”. 
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Aluna
9
: “Eu acho uma disciplina boa porém complicada, mas com o tempo vou acostumando e acabo 

 

entendendo.” 
 

 

 
 

 
Gráfico 6 – Posição dos alunos com relação à eficiência do jogo para a aprendizagem em comparação com 

outras atividades educativas. 

 
Com relação às respostas da quinta questão, referentes ao gráfico 6, foi perceptível que esse jogo também 

proporcionou um melhor entendimento sobre o assunto abordado, bem como foi eficiente para o aprendizado dos 

alunos  em  comparação  às  outras  atividades  da  disciplina,  já  que  90%  considerou  o  jogo  eficaz  para  

própria aprendizagem comparado às outras atividades convencionais, que quase sempre não se apropria do uso 

do lúdico e  nem  de  uma  melhor  interação  entre  o  discente  e  o  docente,  impossibilitando  desse  modo  a  

evolução  do educando. Mostrando mais uma vez a satisfação relatada pela maioria da classe em participar da 

experiência de aprender com o lúdico. 

 

 
Gráfico 7 – Comparativo entre os questionários 
 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
875 

Esse  desempenho  obtido  pelos  alunos,  tal  como  a  eficiência  do  jogo  relatada  por  eles,  pode  ser 

comprovado  diante  dos  resultados  do  exercício  que  foi  aplicado  antes  e  depois  das  atividades  lúdicas,  

pois, verificou-se que cerca de 36,36% dos alunos progrediram do primeiro ao segundo questionário. Quando se 

trata da equiparação das notas, constatou-se que cerca de 61,82% manteve a mesma média. Por fim, apenas 

1,82%, que equivale a uma pessoa diante dos 61 alunos, obteve a segunda nota inferior a primeira nota. 

 
Tabela 2 – Comparativo de resultados entre notas do exercício aplicado antes da atividade e depois da mesma.  

 

 
Gráfico 8 – Opinião dos alunos em relação às ações do projeto. 

 
O gráfico acima, demonstra que a maioria dos alunos participantes ficaram satisfeitos com relação ao 

projeto,  como  pode-se  analisar  quase  metade,  cerca  de  48,33%,  afirmaram  que  estavam  satisfeitos  e  

31,67% afirmaram que estavam muito satisfeitos sobre  a atuação da presente pesquisa. E por fim uma parcela de 

20% dos  alunos  alegou  que  se  sentiu  “neutro”  com  relação  ao  trabalho,  pode-se  relacionar  tal  ocorrência  

com  a dificuldade que se tem para o aprendizado da determinada matéria, onde alguns acham que as aulas 

tradicionais são melhores para o entendimento, ou até mesmo a falta de interesse por ela. 

 

CONCLUSÃO 
 

Em virtude dos fatos mencionados, verifica-se que as metodologias tradicionais precisam ser modificadas 

por novos   recursos a serem utilizados em sala de aula. Seguindo  esse parâmetro, é perceptível que o  uso  do 

lúdico, nesse sentido pode ser com uma das possíveis estratégias para construção do conhecimento no contexto 

escolar como foi utilizado nessa pesquisa, é uma proposta que precisa ser   mais explorada e vivenciada. Pois a 

grande problemática dos estudos referentes ao uso do jogo no estudo de química demonstram que os professores 

não utilizam o jogo como um método de ensino e avaliação, e quando utilizam, usam apenas como um recurso a 

mais e não considerando sua possível adoção como recurso pedagógico. 
Ao  fazer análise da aplicação do jogo “Quem Quer  Ser Um Químico?” e “SeparaMisturas”, adaptados 

para  conteúdos  de química  e  empregados  aos  alunos,  trouxeram  resultados  satisfatórios,  além de  bem 

aceitos pelos docentes que acabaram aderindo essa metodologia como forma de avaliação. A proposta teve uma 

grande aceitação  pois  a  aula  foi  diferenciada,  dinâmica  e  divertida.  Essas  aulas  possibilitaram  trabalhar  



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
876 

várias habilidades dos discentes, que simultaneamente jogam e se divertem, trabalham em equipe e competem 

entre si, dessa maneira absorvendo conhecimento ao longo do processo. Apesar de alguns apresentarem 

dificuldades em aceitar  essa  nova  forma  de  ensinar  e  aprender,  com  a  continuidade  do  processo  pode-se  

mudar  o  ambiente escolar.  A diversão  proporcionada  pelo  jogo  faz  com  que  eles  entendam  o  conteúdo  

abordado  com a  mesma facilidade  na  qual  compreende  as  regras  de  certos  jogos  presentes  no  seu  dia  a  

dia,  desse  modo  é  clara  a necessidade  da  implementação  dessa  ferramenta  em  sala  de  aula  como  auxílio  

no  ensino  de  Química,  como também em outras disciplinas. 

Vale ressaltar as diferenças no processo de ensino na EJA ao o que é retratado no IFAL, situado assim 

uma  distinção  o  quanto  a  realidade  de  ambos.  Na  turma  da  EJA,  foi  evidente  em  parte  o  desinteresse  

e deficiência na abordagem dos conteúdos. Os alunos do ensino médio, verificou-se um envolvimento maior nas 

atividades  e  um  maior  domínio  sobre  os  assuntos.  Apesar  disso,  após  a  aplicação  do  lúdico  observou-se  

que houve uma melhoria significativa do aprendizado em função da análise dos questionários nos dois públicos. 
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RESUMO: Este estudo objetiva-se por discutir elementos necessários a compreensão e valorização da 

História Local dos estudantes do município Pariconha/AL. Analisa-se a experiência centrada na sequência 

didática desenvolvida na Escola Estadual de Educação Básica de Pariconha a partir do primeiro semestre de 

2018 intitulada: Diz que é de... Para tal, torna-se necessária a discussão sobre os elementos constituintes da 

História Local como estratégia metodológica a partir de Bittencourt (2005), Guimarães (2001), Schmidt (2010) e 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) reafirmando a adoção de estratégias didático-pedagógicas 

centradas nas experiências cotidianas dos estudantes de uma escola pública estadual do Alto Sertão Alagoano. 

Contudo, cabe-nos afirmar a relevância de metodologias ativas em sala de aula que contribuem 

significativamente para relacionar os saberes cotidianos destes estudantes aos contextos formais de 

aprendizagem. As primeiras evidências sinalizam que o material coletado poderá ser problematizado e utilizado 

para construção/reconstrução da História Local, e assim oferecer novas alternativas de aproximação de reflexões 

acerca do cotidiano do discente, da localidade indígena, das funções da escola pública, relacionadas com o 

ensino de História em uma perspectiva crítica e cidadã.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica, Metodologia de ensino, Práxis educacional. 

 

It says that it is of ...: the perspective through the local history in a state 

public school of Pariconha/AL 
 

ABSTRACT: This study aims to discuss elements necessary to understand and value the Local History of the 

students of Pariconha / AL. We analyze the experience centered on the didactic sequence developed in the State 

School of Basic Education of Pariconha from the first half of 2018 titled: It says that it is of ... For this, it 

becomes necessary to discuss the constituent elements of Local History as a methodological strategy based on 

Bittencourt (2005), Guimarães (2001), Schmidt (2010) and the National Curricular Parameters (1998) 

reaffirming the adoption of didactic-pedagogical strategies centered on the daily experiences of students of a 

state public school in Alto Sertão Alagoano. However, it is important to affirm the relevance of active 

methodologies in the classroom that contribute significantly to relate the daily knowledge of these students to the 

formal contexts of learning. The first evidence indicates that the collected material can be problematized and 

used for the construction / reconstruction of Local History, and thus offer new alternatives to approach 

reflections about the daily life of the student, the indigenous locality, the public school functions related to 

teaching of history in a critical and citizen perspective. 

 

KEYWORDS: Historical education, Teaching methodology, Educational praxis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os questionamentos desencadeados ao longo da disciplina Didática da História; Trajetórias, Desafios e 

Perspectivas permite-nos a discussão sobre o papel da História centrado nos processos formais e informais no 

ensino-aprendizado contribuindo para a autorreflexão sobre o ato de se ensinar história, consubstanciados em 
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conceitos como Educação Histórica, Aprendizagem Histórica e Consciência Histórica que contribuem para um 

repensar os contextos socioespaciais promovidos por novas discussões que são decorrentes das transformações 

constantes na sociedade promovendo fenômenos outrora desconhecidos e que causam uma perturbação na 

possibilidade superar esses conceitos do plano das meras discussões e aplica-los na prática do Ensino de 

História.  

Sobre os novos caminhos propostos decorrentes do próprio amadurecimento da ciência histórica 

observa-se que alguns conceitos foram a princípio uma escuridão nas nossas convicções de ensino, mas serviram 

com luz para um novo olhar de como ensinar História. Neste estudo, contemplam-se a valorização dos estudos 

centrados a práxis na educação histórica e como esta processualmente permite a (re)construção de uma 

consciência histórica que reafirme suas identidades alicerçados na história local e na busca do conhecimento 

histórico como orientador da vida. 

A compressão do tempo e do espaço proporciona uma maior velocidade na espacialização de 

informações. Qualquer assunto discutido que tenha por base a História pode ser buscado e encontrado em sites 

de busca na Internet. Além disso, nestes espaços encontramos vídeos produzidos contendo as mais variadas 

explicações, no mínimo questionáveis, e que nos últimos anos emergiram diversos arautos conhecedores da 

História, com uma linguagem simples, e dispondo-se dos variados recursos tecnológicos e mediáticos cada qual 

na busca de uma dita verdade.  

Para que serve a história diante desse cenário? Qual será o sentido do ensinar História? Essas foram 

algumas perguntas que permearam as discussões na disciplina de Didática da História: Trajetórias, Desafios e 

Perspectivas. Esses questionamentos que na graduação permite-nos repensarmos acontecimentos decorrentes a 

partir do início do século XXI possuía como resposta uma afirmação que promove também outra indagação 

reconfortante: serve para os alunos serem críticos, não serem alienados. Pois bem, após concluir a graduação e 

nos depararmos com a sala de aula todas aquelas discussões convictas de razões e conteúdo são abaladas ou 

caem por terra, pois existem desconexões entre as teorias que não estão conectadas às práticas e as questões 

centradas na prática de ensino são minimamente abordadas inviabilizando também o desenvolvimento da práxis 

pedagógica centrada no Ensino de História.  

Algumas explicações centradas na discussão sobre a práxis didático-pedagógica no Ensino de História 

partem de que o processo histórico é constituinte de nossa realidade social, e estudamos o passado para 

compreendermos o presente. De acordo com Jenkins (2005, p. 66) “a história pode ser vista como a maneira pela 

qual grupos e/ou classes dão sentido a seu próprio passado apossando-se dele”. Esse passado configurado como 

justificativa de explicação do presente, ou como uma forma de justificarmos ações de grupos sociais e/ou 

políticos, torna-se uma busca de verdades, e a História passa a ser representada como um conjunto de 

informações sem sentido ou dispensáveis. 

Centrada no Ensino de História enfatiza-se a importância do estudo voltado aos Eventos Históricos que 

segundo os PCN (1998, p. 39): 

 

Eram tradicionalmente apresentados por autores de modo isolado, deslocados de 

contextos mais amplos, como muitas vezes ocorria com a história política, em que se 

destacavam apenas ações de governantes e heróis. Hoje prevalece a ênfase nas 

relações de complementariedade, continuidade, descontinuidade, circularidade, 
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contradição e tensão com outros fatos de uma época e de outras épocas. Destacam-se 

eventos que pertencem à vida política, econômica, social e cultural e também 

aqueles relacionados à dimensão artística, religiosa, familiar, arquitetônica, 

científica, tecnológica. Valorizam-se eventos do passado mais próximo e/ou mais 

distante no tempo. Há a preocupação com as mudanças e/ou com as permanências 

na vida das sociedades.  

 

 

Diante do avanço dessa proposta curricular, não é surpresa mencionar que ainda convivemos com 

periodizações, narrativas marcadas por causa e efeito, e a História é representada, principalmente nos livros 

didáticos, como uma evolução lógica e racional em direção ao progresso da civilização. Entretanto, mesmo 

diante de rupturas e permanências, devemos considerar a afirmação de Bloch no que se refere ao objeto de 

estudo da História: 

 

Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, Michelet, Fustel de 

Coulanges, nos ensinaram a reconhecer: o objeto da História é, por natureza, o 

homem. Digamos melhor: os homens. Mais que o singular, favorável à abstração, o 

plural, que o modo gramatical da relatividade, convém a uma ciência da diversidade. 

(...) ‘ciência dos homens’, dissemos. É ainda vago demais. É preciso acrescentar: 

‘dos homens no tempo’. O historiador não apenas pensa ‘humano’. A atmosfera em 

que seu pensamento respira naturalmente é a categoria da duração” (BLOCH, 2001, 

p. 53-55). 

 

 

Como a história tem no seu objeto a atuação dos homens no tempo, como romper com o “ensinar 

história como algo pronto e acabado, com conteúdos predefinidos, sem levar em conta o contexto e os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem” (SCHMIDT, 2010). Um caminho a trilhar na prática didático-

pedagógica deve contribuir para que o estudante esteja em contínua atividade para que a História contribua para 

que estes reflitam sobre a sua realidade, e que desenvolvam questionamentos a partir de suas experiências 

permitindo aos docentes a prática da orientação em sua vida prática. Será este processo um percurso constante 

para que possamos desenvolver e aplicar alternativas ao ensino de História. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

As discussões aqui elencadas são constituídas a partir da aplicação dos objetivos centrais relacionando 

as discussões teóricas a luz da ação da atividade desenvolvida que busca: 

• Conhecer o processo de formação do território de Pariconha, aproximando as pessoas do 

processo histórico, valorizando a historicidade de pessoas comuns estimulando a apropriação, 

preservação, conservação e resgate deste patrimônio pela sociedade, sua divulgação e 

valorização do patrimônio cultural; 

• Compreender a importância de manter viva as características e identidade do povo 

pariconhense; 

• Fortalecer o orgulho de   pertencimento a esta comunidade; 

• Perceber-se como seres históricos construtores da própria história. 

Diante do processo de aculturação ocorrido naturalmente por cada povo, muitos dos costumes se 

perderam, tornaram-se desconhecidos e desvalorizados pelas novas gerações afetando a identidade da 

comunidade. Faz-se necessário, que a escola, enquanto instituição social, desenvolva ações despertando a 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
880 

percepção dos alunos enquanto seres históricos construtores da própria história para atuarem no resgate, 

preservação, valorização e propagação da cultura local. Dessa forma, possibilitarão aos moradores pariconhense 

conhecerem suas próprias raízes e a compreenderem a importância de mantê-las vivas, transmitindo-as para as 

gerações futuras, fortalecendo sentimentos de pertencimento, orgulho e amor ao lugar onde vive. 

No processo do planejamento e realização da atividade desenvolvida fez-se necessário sistematiza-la 

nas seguintes etapas: 

1ª ETAPA- Exibir o filme Narradores de Javé e discutir a importância de conhecer e registrar a história 

da comunidade onde vive; 

2ª ETAPA- Distribuir os alunos em equipes aglomerando os que residem no mesmo povoado para 

realizarem levantamento da cultura presente na própria comunidade; 

3ª ETAPA – Realizar um levantamento com as pessoas, por povoado, que possam contribuir com o 

resgaste da história local através de informações, depoimentos, entrevistas. 

4ª ETAPA – Socializar com os alunos todos os elementos culturais elencados nas atividades realizadas 

durante a 3ª e 4º etapas e coletivamente analisar quais elementos deixaram de ser citados por determinada equipe 

permitindo que todos os tipos de manifestações existentes, sejam contempladas nos registros escritos; 

5ª ETAPA- Levantamento dos bens naturais paisagens, cachoeiras, trechos de rios, riachos, recursos 

naturais: relevo, clima, vegetação, tipo de solo próprios de cada região, e como influenciaram os modos de viver 

e consequentemente a cultura de cada povo; 

6ª ETAPA- Exploração em sala de aula, dos gêneros textuais: depoimentos, entrevistas e relatos de 

memórias; 

7ª ETAPA- Aula de campo para a realização de entrevistas, depoimentos, rodas de bate papo e registros 

fotográficos; 

8ª ETAPA- Catalogação de peças artesanais produzidos por artesãos locais para exposição no museu 

itinerante: Arte da Nossa Gente Pariconhense.   

9ª ETAPA; Correção e reescrita das produções textuais a partir de orientações específicas para os 

gêneros textuais: Memórias; 

10ª ETAPA- Criação do Blog eletrônico onde será publicado todo o material produzido pelos alunos, 

documentos históricos catalogados e aberto um espaço de interação entre escola e comunidade; 

11ª ETAPA- Planejamento junto aos alunos de uma Campanha voltada a valorização cultural, com o 

tema: Preserve a minha, a tua, a nossa história! Onde os professores instruirão os alunos a sensibilizarem os 

moradores de cada localidade a compreenderem a importância de reconhecer, aceitar, preservar, resgatar e 

manter viva todos os elementos que fazem ou que fizeram parte da cultura do município de Pariconha. Ação está 

pensada para contemplar um grande número de habitantes que residem na zona rural, sem acesso à internet. 

Dessa forma, o projeto terá estratégias diversificadas atenderá o público virtual e também o tradicional através da 

referida campanha.  

Será realizada durante o desenvolvimento da atividade, mediante o envolvimento dos alunos e 

moradores do município de Pariconha a socialização dos resultados e produções dos estudantes com ênfase nas 

redes sociais. 
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DO PALATÁVEL AO EXEQUÍVEL 

 

As aulas da disciplina e as leituras propostas expuseram a princípio uma carência com relação ao 

conhecimento de novas práticas para o Ensino de História, como a reflexão sobre ideias sugeridas por vários 

autores, e observância da distância daquilo que se discute na academia, com aquilo vivido pelos professores no 

dia a dia da escola básica. Esse caminho sugerido como alternativa passa por uma questão que é ligado ao que 

realmente os alunos aprendem, e o significado de ensinar história como orientadora da vida. Diante dos vários 

questionamentos sobre a utilidade da história, ou para que serve essa disciplina, cabe observar: 

 

Sem história o passado serve meramente a interesses práticos e assim, em um 

importante sentido, nós seríamos destituídos de nossa própria experiência. Para a 

pesquisa histórica, é simplesmente uma investigação racional do passado e, desde 

que nós não podemos escapar do passado, nós temos que procurar o melhor 

conhecimento que pudermos obter sobre ele. É por essa razão que se torna original 

perguntar que uso a história tem ou por que a história poderia ser aprendida. Se 

nosso conhecimento do mundo presente não é nunca um “conhecimento 

instantâneo”, e nos traz, quer queira, quer não, alguma concepção substantiva do 

passado, então, ser historicamente ignorante é, justamente, ser ignorante (LEE, 

2011, p. 26). 

 

 

Essa ignorância observada, nos faz pensar como ensinamos e qual é o sentido atribuído a história, não 

só pelo mero conhecimento do passado, mas como esse conhecimento é aprendido. Para Rüsen (2001, p. 1) “são 

as situações genéricas e elementares da vida prática dos homens (experiências e interpretações do tempo) que 

constituem o que conhecemos como consciência histórica”, e esse aprendizado não é apenas uma aquisição da 

história, mas a consciência histórica servirá para orientarmos no tempo, utilizando como algo prático nas nossas 

vidas. Como bem esclarece Freitas (2010, p. 175) 

 

Aprender História não significa, apenas, apropriar-se dos fatos históricos 

objetivamente (reter substantivos próprios e datas significativas sobre o passado do 

país, por exemplo, relacionados ao historiador). Aprender História significa, 

sobretudo, apropriar-se da experiência histórica (os fatos objetivos da ciência de 

referência, inclusive), diferenciá-las no tempo, conhecer e ampliar o estoque de 

modelos para a interpretação dessa experiência, e, por fim, correlacionar modelos de 

interpretação com o seu presente, empregando-os no trabalho de reflexão, orientação e 

tomadas de posição na sua vida cotidiana. 

 

    

A consciência histórica segundo Rüsen (2001, p. 55) “se reconhece qual a sua ‘inserção de vida, no 

sentido de orientação para a vida prática. Essas primeiras discussões sobre consciência histórica nos fazem 

refletir sobre o conhecimento prévio dos alunos, mas isso não é o cerne da questão, o que levanta 

questionamento ao ensino é o que é apreendido pelas pessoas, ou como essa consciência é construída. Para Lee 

(2006, p. 136) “a consideração de Rüsen sobre a consciência histórica sugere alguns princípios para construir um 

conceito de literacia histórica.” A história não vista apenas como um acumulo de informações sobre o passado, 

ou simplesmente com ações que visem apenas as referências, e execução de ideias elementares, mas uma 
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educação histórica na proposição do ensino e aprendizagem em história como forma de compreender as relações 

entre professores e alunos. Nesse processo de construção do conhecimento histórico: 

 

A educação histórica divide os conceitos fundamentais em história em duas tipologias: 

conceitos substantivos e conceitos de segunda ordem. Por conceitos substantivos 

entende-se os conteúdos da História, como o conceito de industrialização, 

renascimento, revolução. Já os conceitos de segunda ordem são conceitos envolvidos 

em qualquer que seja o conteúdo a ser aprendido. Entre eles, podemos citar de 

continuidade, progresso, desenvolvimento, evolução, época, enfim, que se referem à 

natureza da História, como explicação, interpretação, compreensão (LEE, 2001, p. 1). 

 

 

Essa compreensão do ensino de história, como produção de consciência histórica que dão sentido ao 

sujeito, significado e a didática da história como ensinamento de vida, como individuo histórico, e a identidade 

de sujeito coletivo. 

A proposta do “Diz que é de...” (ver quadro 1) cujo intuito permite (re)conhecermos a cultura local 

contribuindo para o resgate, divulgação e valorização do patrimônio cultural compreendendo a importância de 

manter viva as características e identidade do povo pariconhense. Além disso, busca fortalecer o orgulho de 

pertencimento a esta comunidade e perceber-se como seres históricos construtores da própria história. 

 

Quadro 1. Produções dos estudantes. 

Diz que é de... Ouricuri, mas nunca subiu a serra 

para raspar mandioca. 

Diz que é de... Figueiredo, mas nunca foi no 

Moxotó. 

Diz que é de... Ouricuri, mas nunca foi lavar roupa 

na barragem. 

Diz que é de... Corredores, mas nunca ouviu 

alguém perguntar: onde fica esse lugar? 

Diz que é de... Caraibeiras, mas nunca perguntou a 

história desse povoado a Ozéias. 

Diz que é de... Caraibeiras, mas nunca tomou 

banho na bica 

Diz que é de... Caraibeiras, mas nunca subiu a 

serra do Cruzeiro na Semana Santa 

Diz que é de... Pariconha, mas não sabe o que é 

um ouricuzeiro, cujo os frutos inspiraram o nome 

da cidade, nem o rio Moxotó, tampouco vai 

conhecer os Teodósios, Vieira, Viana ou Felix. 

Diz que é de... Pariconha mas nunca foi a praça 

principal assistir televisão. 

Diz que é de... Caraibeiras do Teodosio mas nunca 

buscou água na fonte Velha. 

Diz que é de... Tabuleiro, mas nunca foi pra feira 

de Pariconha a pé. 

Diz que é de... Pariconha, mas nunca foi buscar 

assistência médica em Água branca. 

Diz que é de... Sem-terra, mas nunca morou em 

barracos. 

Diz que é de... Araticum, mas nunca buscou água 

de Barreiro. 

Diz que é de... Corredores, mas nunca dançou 

forró no Bar de Manezinho. 

Diz que é de... Corredores, mas nunca foi buscar 

água na fontinha. 

Diz que é de... Corredores, mas não sabe o porquê 

do nome Corredores. 

Diz que é de... Corredores, mas não sabe o que é 

trocar o vidro de litro de cachaça por algodão 

doce. 

Diz que é de... Pariconha, mas nunca foi tomar 

banho no açude. 

Diz que é de... Pariconha mas nunca foi na 

Sorveteria do Tota. 

Diz que é de... Pariconha, mas nunca brincou de 

Panelada. 

Diz que é de... Pariconha, mas nuca foi à casa de 

Farinha. 

Diz que é de... Quixabeira, mas nunca foi tomar 

banho no quebra-cabeça. 

Diz que é de... Baixa Verde e nunca tomou banho 

na bica 

Diz que é de... Serra, mas nunca foi buscar argila 

nas fontes 

Diz que é de... Igreja católica, mas nunca foi a 

uma caminhada do Pedrão. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Diante do processo de aculturação ocorrido naturalmente por cada povo, muitos dos costumes se 

perderam, tornaram-se desconhecidos e desvalorizados pelas novas gerações afetando a identidade da 

comunidade. Faz-se necessário, que a escola, enquanto instituição social, desenvolva ações despertando a 

percepção dos alunos enquanto seres históricos construtores da própria história para atuarem no resgate, 

preservação, valorização e propagação da cultura local. Dessa forma, possibilitarão aos moradores pariconhenses 

conhecerem suas próprias raízes e a compreenderem a importância de mantê-las vivas, transmitindo-as para as 

gerações futuras, fortalecendo sentimentos de pertencimento, orgulho e amor ao lugar onde vive, eis que a 

proposta do “Diz que é de...” busca valorizar e socializar as produções que exalem as manifestações existentes 

dos contextos socioespaciais com ênfase aos elementos culturais elencados pelos estudantes da escola resgatando 

e revalorizando as identidades locais a partir de registros escritos e visuais. 

 

O PERSPECTIVAR ATRAVÉS DA HISTÓRIA LOCAL 

 

Aproximar as pessoas do processo histórico, rompendo com a história objetiva e tradicional, 

valorizando a historicidade de pessoas comuns, e trazer à tona acontecimentos, personagens e lugares comuns ao 

estudante, possibilita sua aproximação com a disciplina e faz com que perceba a relação entre passado e 

presente, com objetivo buscar subsídios que auxiliem na compreensão da história através do uso da histórica 

local. Para Fonseca (2017, p. 241) “o local e cotidiano do aluno constituem e são constitutivos de importantes 

dimensões do viver – logo podem ser problematizados” haja vista que o ensino de história necessita cada vez 

mais de práticas que priorizem a formação do sujeito histórico, na busca de sentido para as construções e 

reconstruções históricas.  

De forma didática, o uso de história local favorece o trabalho interdisciplinar, por exemplo com a 

Geografia, no estudo mapas, mudança das paisagens, ocupação do espaço, e a possibilidade de trabalhar 

conceitos substantivos, pertinentes ao ensino de história, como por exemplo, sociedade rural, agricultura, 

urbanização, sendo assim o estudo do meio não é fim, e abre janelas para o professor “escapar” de concepções de 

história presentes nos materiais didáticos. 

 

Pressupõe assumir uma postura dialética que lhe permita captar e representar com seus 

alunos o movimento sócio-histórico e temporal da sociedade, as contradições, as 

especificidades, as particularidades, sem perder de vista a totalidade. A formação da 

consciência histórica pressupõe a compreensão do “eu” no “mundo”, do “uni”- 

“verso”, enquanto dinâmica, movimento, transformação, história! (FONSECA, 2001, 

p. 27). 

 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)- Lei nº 9.394/96 – no seu 

artigo 26, enfatiza que a “parte diversificada dos currículos do ensino fundamental e médio deve observar as 

características regionais e locais da sociedade e da cultura, da economia e da clientela”. O que se propõe com 

essa perspectiva da História é a ressignificação do olhar do educando, através da sua problematização afim de 
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que perceba o seu entorno como construído historicamente e que, portanto, como agente histórico, e suas 

escolhas constituem uma construção histórica. 

Há muito a historiografia vem considerando que as realidades criadas pelas experiências da atividade 

humana não podem ser somente analisadas a partir de seus aspectos globalizantes, mas, também, dentro das suas 

particularidades e singularidades, que se manifestam principalmente e de forma riquíssima no nível local. Para 

Fonseca (2017, p.237) “a educação histórica, a formação da consciência histórica dos sujeitos não ocorre apenas 

na escola, mas em diversos lugares”.  

A compreensão múltipla, que a história local pode proporcionar, como estratégia de aprendizagem, 

possibilita garantir uma melhor apropriação do conhecimento histórico, através da multiplicidade de vozes e 

sujeitos. 

 

CONCLUSÕES 

 

As discussões que a disciplina propôs, sobre a didática da história demonstram o quanto estamos 

distantes do que é abordado nesses conceitos, seja a princípio pelo desconhecimento de tais abordagens, 

passando pela carência na formação, seja pela lacuna estabelecida entre a academia e a educação básica.  

A partir desse primeiro contato e após a interação com as leituras, outras inquietações surgem, na 

medida de como proceder para percorrer esse caminho proposto pela didática da história. Por mais que durante 

nossa prática, tentamos nos aproximar de tais posicionamentos, nos encontramos no estágio da tentativa e erro, 

visto que as experiências adotadas sobre esse viés, ainda são iniciantes diante de toda a conjuntura envolvida no 

ensino de história e as particularidades da educação básica. 

Os primeiros passos foram dados, na busca de trilhar esse caminho almejado, principalmente porque 

vivemos uma era de boom de informações, visões, questionamentos e verdades, e será essencial que o ensino de 

história repense suas práticas, na busca de dar um sentido para a vida cotidiana. Sendo assim, o ensino de 

história passará do arrazoado de informações aparentemente desnecessárias, para um significado mais exequível, 

na pretensão de uma prática palatável, na possibilidade de perspectivar o futuro, como orientador da vida prática. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma visão clara da diferença entre educação do 

campo e educação no campo e suas principais características. Para tal, buscou-se conhecer o processo histórico 

da educação brasileira para melhor compreensão e trajetória da educação do/no campo.  Nesse sentido, é muito 

relevante estudos sobre a educação dos habitantes do campo, para melhor analise e compreensão no âmbito do 

sistema educacional. Desse modo, o presente trabalho traz uma breve discussão sobre a Educação do Campo e 

Educação no campo. A Educação do Campo envolve diversos níveis e modalidades de ensino, possui legislação 

própria e está vinculada a um projeto de desenvolvimento sustentável, articulado com outras instituições ligadas 

ao meio rural. Educação no campo é uma modalidade da educação que ocorre em espaços designados rurais, 

destinados às populações rurais nas suas diversas produções. Desse modo, é preciso considerar a diversidade 

contida no campo. A metodologia foi composta por método teórico-bibliográfico. A escola é o ambiente de suma 

importância, seja ela localizada na zona rural ou zona urbana, pois faz parte da formação do cidadão tanto social 

como politica. Esta também possui o papel de socializar os saberes acumulados e os processos de produção dos 

conhecimentos pela sociedade no decorrer do tempo. 

 

PALARAS CHAVE: educação, campo, sistema de ensino. 

 

ABSTRACT: The present work aims to present a clear vision of the difference between rural education and 

rural education and its main characteristics. Therefore, we sought to know the historical process of Brazilian 

education for a better understanding and trajectory of education in the field. In this sense it is very relevant 

studies on the education of the inhabitants of the field, for better analysis and understanding within the 

educational system. In this way, the present work brings a brief discussion about Field Education and Education 

in the field. Field Education involves different levels and modalities of teaching, has its own legislation and is 

linked to a sustainable development project, articulated with other institutions related to the rural environment. 

Education in the countryside is a modality of education that takes place in designated rural spaces, destined to 

the rural populations in their diverse productions. In this way we must consider the diversity contained in the 

field. The methodology was composed by theoretical - bibliographic method. The school is the environment of 

great importance, whether it is located in the rural zone or urban zone, because it is part of the formation of the 

citizen both social and political. It also has the role of socializing the accumulated knowledge and processes of 

knowledge production throughout society over time. 

 

KEYWORD: education, field, education system. 

 

INTRODUÇÃO 

 
 Com o intuito de compreendermos a diferenciação entre educação do campo e educação no campo faz-

se necessário conhecermos os processos histórico-sociais que envolvem a educação brasileira para analisarmos 

profundamente as especificidades que permeiam a educação do campo e a educação no campo para tecermos 

considerações sobre como estes processos influenciam na atualidade a educação que ocorre nos espaços rurais 

brasileiros. O ensino brasileiro teve inicio com a chegada dos Jesuítas em 1549, onde desempenhou um papel 

fundamental como educador por mais de 200 anos. Contudo, em 1759 eles foram expulsos de Portugal e suas 

colônias fragilizando o sistema educacional, que passou por grandes dificuldades nas décadas seguintes.  Em 

1808, com a vinda da família Real para o Brasil-Colônia, a educação teve incentivos para o desenvolvimento, a 

parti daí, surgiram os primeiros cursos superiores. No entanto, Azevedo (2018, p. 01) salienta que: 
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A educação pensada pela Igreja Católica - que mantinha uma relação estreita com o 

governo português - tinha como objetivo converter a alma do índio brasileiro à fé 

cristã. Havia uma divisão clara de ensino: as aulas lecionadas para os índios 

ocorriam em escolas improvisadas, construídas pelos próprios indígenas, nas 

chamadas missões; já os filhos dos colonos recebiam o conhecimento nos colégios, 

locais mais estruturados por conta do investimento mais pesado.   

 

 

 Após a independência do Brasil em 1822, o país passou por varias mudanças políticas e econômicas, 

inclusive na política educacional. Nesse sentido, surge o compromisso do Império em garantir a educação de 

ensino primário para toda população, em todas as cidades, vilas e vilarejos. Essa garantia fracassou. No ano de 

1834, foi transmitido às províncias o direito de ordenar sobre a educação descentralizando-a, como 

consequência, ampliou ainda mais a distância entre as elites do País e as camadas sociais populares. Breitenbach 

(2011) afirma que o Brasil foi colônia de exploração mais de 300 anos, o desenvolvimento de um sistema 

educacional não era considerado prioridade. Desse modo, as políticas voltadas para educação eram quase nulas 

no campo colocando os trabalhadores rurais numa posição inferior, pois, existia um discurso que para trabalhar 

na agricultura não precisava ser alfabetizado.  

 Após a Revolução de 1930 com a promulgação da Constituição houve avanços significativos no âmbito 

educacional. Em 1945 muitos dos ideais, perdidos nos anos anteriores, foram retomados e consubstanciados no 

Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, enviado ao Congresso Nacional em 1948 que, após 

difícil trajetória, foi finalmente aprovado em 1961 (Lei nº 4024). Para tanto, no período entre 1945 até 1964 o 

sistema educacional passou por profundas mudanças com ênfase para o surgimento da atual Fundação CAPES 

(Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior), a instalação do Conselho Federal de 

Educação, em 1961, campanhas e movimentos de alfabetização de adultos, além da expansão do ensino primário 

e superior. A Constituição de 1988, promulgada após amplo movimento pela redemocratização do País, procurou 

introduzir inovações e compromissos, com destaque para a universalização do ensino fundamental e erradicação 

do analfabetismo.   

A organização do sistema educacional ficou estabelecida do seguinte modo: O ensino administrado 

pelos Estados é constituído por creches, pré-escolas, escolas de 1o Grau, escolas de 2o Grau e, em alguns 

Estados, universidades. Há uma tendência para que o 2o Grau fique cada vez mais sob a responsabilidade dos 

Estados e que creches e pré-escolas fiquem com os Municípios. Os Municípios atuam prioritariamente no ensino 

pré-escolar e fundamental. Estão incluídos nesses sistemas de ensino creches, pré-escolas, escolas de ensino 

fundamental (principalmente as localizadas no meio rural) e, em poucos Municípios, escolas de 2º Grau. Do 

ponto de vista administrativo, cada sistema de ensino é regulado por um órgão normativo e gerido por um órgão 

executivo central. Assim, no plano federal, as normas de funcionamento são estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação, e as decisões políticas, de planejamento e execução administrativa são de 

responsabilidade do Ministro de Estado, assistido pelas diversas secretarias, órgãos e serviços que compõem o 

MEC.  

Todas as mudanças ocorridas no sistema educacional não mudaram os rumos da sociedade brasileira 

que, desde a colônia, foi altamente patriarcal. Silva (2004, p. 1) ressalta que “a escola brasileira, desde o seu 

início até o século XX, serviu e serve para atender as elites, sendo inacessível para grande parte da população 

rural”. De acordo com Ribeiro (1993) as reformas pedagógicas não foram suficientes para que os problemas 

educacionais fossem resolvidos, e o que percebemos é que a educação tradicional manteve-se durante este 

período como consequência do próprio modelo socioeconômico, que não havia substancialmente sido alterado 

com o advento da República. Azevedo (1953, p. 134) firma que: 

 

Do ponto de vista cultural e pedagógico, a República foi uma revolução que abortou 

e que, contentando-se com a mudança do regime, não teve o pensamento ou a 

decisão de realizar uma transformação radical no sistema de ensino para provocar 

uma renovação intelectual das elites culturais e políticas, necessárias às novas 

instituições democráticas.  

 

 

 Ribeiro (1993) analisa que não só as leis desse período, mas todas as reformas referentes a Educação, 

foram feitas por um grupo minoritário que achava ser isto ou aquilo melhor ou pior para a sociedade que iria 

desfrutar do ensino. Todavia as reformas não proporcionaram melhorias significativas na Educação no Brasil. 

Ribeiro (1990, p. 15) ressalta ainda que: 
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A história mostra que a educação escolar no Brasil nunca foi considerada como 

prioridade nacional: ela serviu apenas a uma determinada camada social, em 

detrimento das outras camadas da sociedade que permaneceram iletradas e sem 

acesso à escola. Mesmo com a evolução histórico-econômica do país (...); mesmo 

tendo, ao longo de cinco séculos de história, passado de uma economia agrária-

comercial-exportadora para uma economia baseada na industrialização e no 

desenvolvimento tecnológico; mesmo com as oscilações políticas e revoluções por 

que passou, o Brasil não priorizou a educação em seus investimentos político-sociais 

e a estrutura educacional permaneceu substancialmente inalterada até nossos dias, 

continuando a agir como transmissora da ideologia das elites e atendendo de forma 

mais ou menos satisfatória apenas a uma pequena parcela da sociedade.  

 

 

 Nesse contexto, a educação para a população do campo foi deixada de lado. Silva (2004) aborda que, 

após a década de 1930 do século passado, a escola institucionalizou-se no campo, entretanto, esse processo se 

deu sem considerar a população a quem se destinava, o contexto onde estava situada, as relações sociais, 

produtivas e culturais desse povo. Contudo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9394/96) aborda a questão da oferta da educação para a população rural, prevendo currículos e metodologias 

apropriadas aos interesses dos alunos da zona rural; organização escolar própria, com adequação do calendário 

escolar as condições climáticas e fases do ciclo agrícola e adequação à natureza do trabalho da zona rural. Essa é 

considerada um avanço na educação camponesa, mesmo que tardia. 

 Breitenbach (2011, p. 119) destaca que:  

 

Também se torna possível visualizar alguma flexibilidade e autonomia em outros 

artigos dessa lei, que podem e devem ser utilizados pelos gestores educacionais e 

escolares para a proposição de políticas educacionais para os povos do campo. O 

inciso XI do artigo 3º determina que a vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais deve ser um dos princípios do ensino. O artigo 12, ao 

trazer as incumbências dos sistemas de ensino, afirma que os mesmos devem-se 

articular-se com as famílias e a comunidade para criar processos de integração entre 

sociedade e escola. No que se refere aos docentes, nossa atual LDBEN 9394/96 

define que estes, entre outros encargos, devem colaborar com atividades que 

articulem escola, família e sociedade. O artigo 23 permite a organização da 

educação básica em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 

períodos de estudos, grupos não-seriados etc., desde que o interesse do processo de 

aprendizagem sugerir que assim seja melhor. O parágrafo 2° do mesmo artigo faz 

referência ao calendário escolar que deve ser adequado as peculiaridades locais, 

climáticas e econômicas, mas sem reduzir o número de horas letivas.  

 

 

 Na prática, essas leis possuem empecilhos para se efetivar, pois existem muitos desafios a serem 

encarados. Educação para a população do campo foi negligenciada por um longo período. Hoje, a educação 

possibilita que o cidadão do campo requeira politicas educacionais especificas aos seus costumes. Nesse sentido, 

é muito relevante estudos sobre a educação dos habitantes do campo, para melhor analise e compreensão no 

âmbito do sistema educacional. Desse modo, o presente trabalho traz uma breve discussão sobre a Educação do 

Campo e Educação no campo e suas peculiaridades. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

A metodologia foi composta por método teórico-bibliográfico. 

 Os dados utilizados, fonte primária de estudo, servem de base comparativa com os variados estudos 

publicados sobre o tema, permitindo-nos uma realização evolutiva da pesquisa. 

 O universo de abrangência para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa permite-nos identificar e 

analisar as influências originadas em decorrência da educação do/no campo e suas perspectivas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 De acordo com Caldart (2004) a Educação do campo pode ser compreendido como fenômeno social 

constituído por aspectos culturais, políticos e econômicos. Nesse sentido, podemos inferir que os processos 

educacionais do campo precisam ser significativos conforme a realidade dos sujeitos que o integram. Desse 

modo, Educação do Campo surge a partir da preocupação dos sujeitos e dos movimentos sociais em promover 

processos educacionais para a consolidação dos valores, princípios e dos modos de ser e viver daqueles que 

integram o campo.  

 A Educação do Campo envolve diversos níveis e modalidades de ensino, possui legislação própria e 

está vinculada a um projeto de desenvolvimento sustentável, articulado com outras instituições ligadas ao meio 

rural. O objetivo é qualificar os espaços escolares e garantir o acesso à educação, contribuindo para a 

permanência dos jovens no meio rural. Segundo o Decreto n° 7.352, Escola do Campo é aquela situada em área 

rural (IBGE) ou em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo. 

Educação no campo é uma modalidade da educação que ocorre em espaços designados rurais, 

destinados às populações rurais nas suas diversas produções. Contudo, é preciso considerar a diversidade contida 

no campo. A educação no campo é uma forma de valorizar a historia e garantir as culturas locais além de possuir 

um importante papel social na população rural. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) 

afirma 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" (art. 28).  Ou seja, o 

povo do campo teria assegurado organização escolar própria, calendário escolar adaptado, conteúdos curriculares 

e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses da zona rural (incisos I, II e III, art. 28).  

  Segundo Gil (2017, p. 1) a educação de jovens no campo é um grande desafio. A falta de conexão entre 

os conteúdos e a vida rural, a necessidade de apoiar a família e a distância entre moradia e escola contribuem 

fortemente para que crianças e adolescentes deixem de frequentar a instituição”.  

 

CONCLUSÃO 

 
A escola localizada na zona rural é o ambiente de suma importância, pois faz parte da formação do 

cidadão tanto social como politica. Esta também possui o papel de socializar os saberes acumulados e os 

processos de produção dos conhecimentos pela sociedade no decorrer do tempo. No entanto, é preciso entender 

que a educação do campo surgiu a parti de lutas e reivindicações no âmbito agrário, como afirma Caldart (2012, 

p. 15) “A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos sociais por uma política 

educacional para comunidades camponesas: nasceu da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de 

escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária....”  

Já a educação no campo é uma qualidade educacional específica do meio rural, valorizando a história do 

homem do campo. Desse modo, diante das analises dos termos educação do campo e no campo foi observado 

que ao propor uma inovação na educação tem que considerar a realidade do homem no campo, pois o campo até 

os dias atuais ainda representa um espaço de luta e resistência.  Hoje, o grande desafio dos docentes é o 

entendimento que a educação da população rural é muito relevante e principalmente valorizar suas tradições 

históricas e vivencia desse com a terra.  
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RESUMO: As instituições/estudiosos em educação do campo vêm buscando seu fortalecimento por meio da 

expansão de pesquisas que possam evidenciar fragilidades e potencialidades em seus diferentes níveis de 

organização. Neste sentido, este artigo se propõe a refletir a Educação do Campo na Educação Superior em 

Alagoas. Para isso foi feita uma pesquisa bibliográfica tendo como aporte teórico a reflexão sobre a educação do 

campo e a educação superior em Alagoas através de estudos de autores como Molina (2006); Sá e Molina 

(2010); Caldart (2009); Fernandes (2006). Os resultados demonstram que se faz necessário a implantação de um 

debate permanente de discussão das políticas de educação superior para as populações campesinas de forma a 

articular as políticas de Educação do Campo com as demais políticas de Estado, relacionadas com a Reforma 

Agrária e o campo de atuação, bem como a articulação dos cursos de formação superior com a educação básica. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior, Pesquisa, Procampo. 

 

Higher education in the countryside in Alagoas: advances and challenges 

for its consolidation 
 

ABSTRACT: Institutions / scholars in rural education have been seeking their strengthening through the 

expansion of research that may reveal weaknesses and potentialities in their different levels of organization. In 

this sense, this article proposes to reflect the Field Education in Higher Education in Alagoas. For this, a 

bibliographical research was carried out with the theoretical contribution to the reflection on the education of the 

field and the higher education in Alagoas through studies of authors like Molina (2006); Sá and Molina (2010); 

Caldart (2009); Fernandes (2006). The results demonstrate that it is necessary to establish a permanent debate on 

the discussion of higher education policies for the rural populations in order to articulate Field Education policies 

with other State policies related to Agrarian Reform and the field of education. performance, as well as the 

articulation of higher education courses with basic education. 

 

KEYWORDS: Higher Education, Research, Procampo. 
 

INTRODUÇÃO 

 
Ao longo da história, os sujeitos do campo têm conquistado grandes avanços no que diz respeito ao 

acesso à educação. As legislações educacionais que tratam das questões da educação para os povos do campo 

garantem a oferta da educação básica com todas as suas modalidades bem como a possibilidade de entrada na 

educação superior. Nesse contexto, o conhecimento e a universidade pública devem estar a serviço das 

organizações dos trabalhadores, dos grupos excluídos, das populações tradicionais camponesas e urbanas em 

estado de vulnerabilidade social. Retomar essa bandeira é fundamental para a construção de novas formas de 

gestão e para a criação e reestabelecimento do espaço público. Portanto, não podemos deixar de atentar, 

sobretudo, para a formação e informação dos trabalhadores, para que estes retomem a conscientização de classe 

e possam efetivamente contribuir para a luta contra a estrutura burocrática do estado burguês.  

Assim, iniciaremos nossa reflexão discorrendo um pouco sobre o crescimento da pesquisa em Educação 

do Campo, por se tratar de um “fenômeno” que está em pleno desenvolvimento. Em continuidade discutiremos 

sobre a (in) visibilidade da educação do campo no ensino superior, resgatando o grande desafio que é avançar 

para além do Pronera e Procampo. E, por fim, pretendemos propor uma reflexão sobre os desafios atuais da 

pesquisa em educação do campo na perspectiva da educação superior em Alagoas. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

  
Este estudo foi organizado a partir da realização de uma pesquisa bibliográfica tendo como aporte teórico 

a reflexão sobre a educação do campo e a educação superior em Alagoas através da revisão de estudos 

desenvolvidos pelos autores: Molina (2006); Sá e Molina (2010); Caldart (2009); Fernandes (2006), tendo em 

vista a referência destes no campo dos estudos em educação do campo.  

A pesquisa foi organizada em três fases com vistas à construção de uma linha de discussão que 

possibilitasse a integração dos aspectos teóricos às ações desenvolvidas, para posterior análise da efetivação das 

ações estaduais desenvolvidas em Educação do Campo. 

A primeira fase do estudo foi direcionada a uma reflexão sobre o crescimento da pesquisa em Educação 

do Campo, por se tratar de um “fenômeno” que está em pleno desenvolvimento.  

Na segunda fase o estudo voltou-se para (in) visibilidade da educação do campo no ensino superior, 

resgatando o grande desafio que é avançar para além do Pronera e Procampo.  

E, na terceira fase foi proposta uma reflexão sobre os desafios atuais e avanços da pesquisa em educação 

do campo na perspectiva da educação superior em Alagoas, trazendo relatos de experiência de ações 

desenvolvidas pelo Programa de Licenciatura em Educação do Campo para embasar as discussões. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Pesquisa em Educação do Campo: uma ação em crescimento 

 

Projetos de alfabetização de jovens e adultos não podem mais ser considerados uma novidade na 

realidade da educação brasileira, entretanto ainda são bastante limitadas as ações que buscam ampliar a 

escolarização dos povos campesinos. Assim, acreditamos que o Estado, no que se refere à política de Educação 

do Campo, deve, além de considerar as especificidades locais, propiciar a construção de um processo de 

escolarização permanente que seja construído juntamente com os sujeitos demandantes e que alcance todos os 

níveis e modalidades de ensino.  

Nos últimos anos temos visto um grande avanço das ações e programas voltados para a pesquisa em 

Educação do Campo no país. Seminários, encontros e os mais variados eventos são realizados anualmente nos 

estados pelo Brasil a fora visando ampliar e socializar os resultados das pesquisas desenvolvidas ou em 

andamento. 

Durante a análise de documentos legais que embasam a Educação do Campo, a saber, as Diretrizes 

Operacionais de Educação Básica para as escola do campo, Resolução nº 01/2002- CEB/CNE, as Diretrizes 

Complementares de Educação do Campo, Resolução nº 02/2008- CEB/CNE e o Decreto nº 7.352/2010,  

evidencia-se a busca pela construção de práticas que se fundamentem em alguns princípios norteadores, sendo 

um deles a pesquisa como princípio educativo, pelo fato de que a compreensão do campo (sua história, valores, 

cultura, saberes, sujeitos e processos) precisa ser assumida pela escola como fonte de estudo e conhecimento. 

Assim, define-se que é preciso assumir a pesquisa como estratégia educativa e como princípio fundante do 

processo pedagógico. 

O II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo (ENPEC), que aconteceu na Universidade 

de Brasília, no período de 06 a 08 de agosto de 2008, promoveu uma reflexão já acumulada sobre o estado da 

arte da produção em Educação do Campo sendo criticada a excessiva “postura militante dos pesquisadores e um 

esvaziamento teórico” nas pesquisas apresentadas. Assim, conforme Sá e Molina (2010) o grande desafio posto 

na ocasião era a necessidade de:  

 

[...] marcar um novo território teórico, por meio de um olhar crítico sobre os 

referenciais teóricos, para construir um novo modo de utilizá-los; que é necessário 

dialogar com o paradigma marxista sem absolutizá-lo, construindo uma nova 

epistemologia. (SÁ E MOLINA, 2010, p. 76). 

 

 

Também nessa perspectiva, outro grande desafio posto era refletir sobre a visível postura militante dos 

pesquisadores referendada na tensão entre militância, estudo e produção teórica. Assim, para Molina (2010), este 

evento foi marcado por ricos, momentos de análises e reflexões onde reconhecer e valorizar a importância da 

atuação, das práticas dos trabalhos reais e concretos, marcou significativamente a história da Educação do 

Campo no Brasil, quando na ocasião se completava dez anos de caminhada. 
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De outro lado, começam a surgir, especialmente no mundo acadêmico, algumas 

interpretações sobre o fenômeno da Educação do Campo, que têm ficado 

excessivamente centradas nos discursos de determinados sujeitos, priorizando a 

discussão lógica do uso ou da ausência de conceitos ou de categorias teóricas, 

buscando identificar as contradições no plano das ideias ou, ainda mais 

restritamente, no plano dos textos produzidos com essa identificação de Educação 

do Campo (CALDART, 2009, p. 37). 

 

 

Durante o II ENPEC, também foi realizado um evento que tratava especificamente da Educação Superior 

e das Políticas para o Desenvolvimento do Campo Brasileiro, o que fortaleceu ainda mais a discussão pelo fato 

de ser dado destaque à temática durante as discussões e socialização de trabalhos/pesquisa. 

Vale destacar o evento promovido pela Escola Nacional Florestan Fernandes – ENFF, em maio de 2013, 

o II Encontro Nacional de Professores Universitários – MST que em sua mesa temática denominada Agenda de 

Pesquisa para a Reforma Agrária garantia a discussão de uma agenda com “proposições que contemplassem as 

múltiplas dimensões do desenvolvimento a partir de referenciais teóricos que possibilitem a compreensão das 

especificidades dos territórios camponeses”. Assim, é evidente que a Educação do Campo está em meio às 

posições conflituosas dos dois modelos de produção: o agronegócio e o camponês, sendo necessária a 

demarcação conceitual e política das ações pedagógicas a serem desenvolvidas: 

 

Desde a formação técnica e tecnológica para os processos produtivos até a formação 

nos diversos níveis educacionais, do fundamental ao superior para a prática da 

cidadania. A pesquisa também precisa ser realizada nesses parâmetros para ser 

coerente com a lógica territorial. Os diferentes movimentos camponeses estão 

realizando cursos em convênios com diversas universidades públicas e estão 

debatendo e iniciando a construção de seus próprios centros de pesquisa 

(FERNANDES, 2006, p. 30). 

 

 

Em contraponto a Educação do Campo e, em especial, a pesquisa deve se respaldar em conceitos e 

concepções que coadunam com os princípios da luta do campesinato, devendo promover assim conhecimentos 

que contribuam com a resistência e fortalecimento da luta histórica que estes povos vêm construindo. 

 

Outro aspecto extremamente relevante debatido, se expressa nos questionamentos 

sobre as necessidades, possibilidades e potencialidades presentes nos processos de 

produção do conhecimento, desencadeados a partir das práticas de Educação do 

Campo protagonizadas pelos sujeitos coletivos, nos espaços institucionais onde se 

desenvolvem os processos de escolarização com sua presença, especialmente no 

âmbito da educação superior (MOLINA, 2006. p. 12). 

 

 

Ainda no mês de junho de 2014, foi realizada em Brasília uma Oficina do Fórum Nacional de Educação 

do Campo - FONEC, onde no grupo que tratava da formação de educadores destacou-se também a análise dos 

avanços e retrocessos da temática em todo o país, onde a inserção da demanda da Educação do Campo em 

grupos de pesquisa pôde ser evidenciada. 

Assim, segundo Eco (1977, p.21) “o estudo deve dizer do objeto algo que ainda não foi dito ou rever sob 

uma óptica diferente o que já se disse”. Portanto, necessário se faz ampliar as pesquisas e discussões em 

Educação do Campo demonstrando assim os muitos avanços que foram conquistados e os grandes desafios que 

se nos apresentam cotidianamente. 

 

(In) visibilidade da Educação do Campo na Educação Superior 

 

Observando o Decreto nº 7352 de 04 de novembro de 2010 que dispõe sobre a política de Educação do 

Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, o seu Artigo 1º versa que: 

 

A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de 

educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida pela União 

em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de 
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acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o 

disposto neste Decreto. (BRASIL, 2010). 

 

 

Entretanto, apesar do dispositivo legal garantir a implantação de uma política de ampliação e oferta de 

educação básica e superior às populações do campo, ainda permanecem os grandes desafios no que diz respeito à 

sua efetivação concreta, tendo em vista que, ainda se encontram no campo: altos níveis de analfabetismo e 

fechamento das escolas nas pequenas comunidades; nucleação de escolas sem critérios e sem diálogo com as 

comunidades; ausência de escolas que asseguram a continuidade de estudo dos povos do campo (especialmente 

os jovens) no próprio campo, para além das séries iniciais do Ensino Fundamental e grande dificuldade de acesso 

dos/as trabalhadores/as a informações necessárias ao desenvolvimento de novas tecnologias de produção e 

comercialização.  

Vale destacar que as pesquisas educacionais desenvolvidas atualmente sobre o ensino na Educação do 

Campo, em sua grande maioria, dizem respeito a ações na educação básica, ações articuladas aos movimentos 

sociais do campo e formação continuada de educadores. No que diz respeito à educação superior no campo, os 

trabalhos apresentados sempre são os desenvolvidos pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - 

PRONERA e pelo Programa de Apoio à Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO do Governo 

Federal. Portanto, cumprindo à legislação vigente, necessário se faz que sejam atendidas às demandas 

apresentadas pelos movimentos sociais do campo no que se refere à oferta de educação superior para os povos 

campesinos no sistema público de educação, pois a realidade atual tem se apresentado apenas com o 

oferecimento de programas.  

No II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo (ENPEC) e do II Seminário sobre 

Educação Superior e as Políticas para o Desenvolvimento do Campo Brasileiro, que aconteceram na 

Universidade de Brasília, foi definido um Círculo de Produção do Conhecimento – CPC sobre Políticas de 

Educação Superior no Campo, onde foram apresentados 21 trabalhos de pesquisas concluídas ou em andamento 

sendo desenvolvidas no ensino superior.  

Segundo Sá (2010), vale ressaltar que, o maior destaque encontrado nas pesquisas apresentadas era a 

forma como os conflitos resultantes da base capitalista da sociedade se reproduzem nas questões administrativas 

durante a implantação dos cursos, na organização do trabalho pedagógico e na produção de conhecimento. Nesse 

mesmo CPC foi evidenciada a necessidade do aprofundamento teórico que contribua para a compreensão das 

lógicas que definem os modelos de desenvolvimento em disputa no campo e as possibilidades de construção de 

projetos transformadores. Assim, Caldart afirma que, 

 

...a  Educação  do  Campo  se  coloca  na  luta  pelo  acesso  dos trabalhadores  ao  

conhecimento  produzido  na  sociedade  e,  ao  mesmo  tempo,  problematiza,  faz  a 

crítica  ao  modo  de  conhecimento  dominante  e  à  hierarquização  epistemológica  

própria  dessa sociedade  que  deslegitima  os  protagonistas  originários  da  

Educação  do  Campo  como  produtores de conhecimento e que resiste a construir 

referências próprias para a solução de problemas de uma outra lógica de produção e 

de trabalho que não seja a do trabalho produtivo para o capital. (CALDART, 2009, 

p. 38). 

 

 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA é uma conquista das várias 

demandas pela reforma agrária e tem como principal objetivo ampliar os níveis de escolarização formal dos 

trabalhadores rurais em áreas de reforma agrária, atuando como instrumento de democratização do conhecimento 

no campo. São organizados cursos de educação básica, desde a alfabetização, ensino fundamental e ensino 

médio, cursos técnicos profissionalizantes e até cursos superiores e de pós-graduação. Os sujeitos que participam 

dos cursos do Pronera podem trabalhar em ações pedagógicas nos assentamentos, em escolas e como lideranças 

em atividades desenvolvidas nas comunidades onde residem. 

Em Alagoas o Pronera teve seu início nos períodos de 1998 a 2008 como forma de viabilizar a 

diminuição do analfabetismo nas populações campesinas, sendo desenvolvido em várias áreas de reforma agrária 

do estado. Naquele momento, grandes parcerias foram instituídas, contribuindo para a implantação dos cursos de 

alfabetização, formação continuada de professores e curso técnico em agropecuária. Parcerias estas com o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST/AL, com a Universidade Federal de Alagoas - UFAL, com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com a Fundação de Amparo a Pesquisa - 

FUNDEPES, com a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC e com a Escola Agrotécnica Federal de Satuba, 

hoje Instituto Federal de Alagoas – IFAL. 
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No ano de 2014, o Incra implantou o projeto “Territórios da Reforma Agrária livres do analfabetismo”, 

onde se propunha a alfabetizar durante dois anos 1.200 trabalhadores rurais de Alagoas que vivem em 

acampamentos e assentamentos organizados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST). Ainda neste ano foi 

implantado o curso de Pós –Graduação Latto Senso denominado Residência Agrária também como resultado da 

parceria firmada entre o Incra, por meio do Pronera, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na Universidade federal de Alagoas, 

Campus Arapiraca com duração de dois anos, também na perspectiva da articulação da teoria e prática, em 

regime de alternância. O curso teve destinação prioritária aos extensionistas rurais que atuam com o público da 

reforma agrária e agricultura familiar do Estado. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA são estes os 

objetivos específicos do PRONERA: 

 

o Garantir a alfabetização e a educação fundamental de jovens e adultos 

acampados e/ou assentados nas áreas de reforma agrária; 

o Garantir a escolaridade e a formação de educadores para atuar na promoção da 

educação nas áreas de reforma agrária; 

o Garantir formação continuada e escolaridade média e superior aos educadores de 

jovens e adultos (EJA) - e do ensino fundamental e médio nas áreas de reforma 

agrária; 

o Garantir aos assentados escolaridade/formação profissional, técnico-profissional 

de nível médio e curso superior em diversas áreas do conhecimento; 

o Organizar, produzir e editar os materiais didático-pedagógicos necessários à 

execução do programa; 

o Promover e realizar encontros, seminários, estudos e pesquisas em âmbito 

regional, nacional e internacional que fortaleçam a Educação no Campo54. 

 

 

Atualmente o Incra através da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção orgânica – CNAPO, 

Alagoas desenvolveu e concluiu projetos com duas turmas de ensino fundamental e duas experiências com 

ensino médio. Em desenvolvimento está o curso de Agroecologia que objetiva formar os beneficiários da 

reforma agrária com concreta aptidão aos princípios da agroecologia, fundamentados da ética profissional e 

política, para atender à crescente demanda por produtos agropecuários de qualidade e que sejam produzidos com 

baixo impacto ambiental, com viabilidade econômica e justiça social. 

Dados contidos no relatório final de Políticas de Expansão da Educação Superior no Brasil Pós LDBEN 

elaborado por LERRER (2012), de 1998 a 2010, o Programa já havia atendido a 448.034 estudantes com os mais 

variados cursos, tornando-se um grande articulador e formador de cidadãos críticos e promotores de 

transformação social. Vale destacar que com o Decreto nº 7.352/2010 o PRONERA foi instituído como política 

pública nacional de educação do campo, sendo ainda bastante questionado em sua efetividade. 

O Programa de Apoio à Licenciatura em Educação do Campo – PROCAMPO, também fruto de muitas 

lutas dos movimentos sociais do campo, visa à formação inicial de professores para a docência na Educação 

Básica em escolas do campo, para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, é 

realizado em parceira do Governo Federal com Instituições públicas de ensino, habilitando para docência 

multidisciplinar, com currículo organizado por áreas de conhecimento.  

A implantação da política de formação de educadores teve seu início em 2006 através de uma 

experiência piloto em quatro instituições públicas com a realização de cursos na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), na Universidade de Brasília (UnB), na Universidade federal da Bahia (UFBA) e na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Com o lançamento de editais em 2008 e 2009 pelo MEC, houve a possibilidade de ampliação para 

novas instituições começarem a ofertar a Licenciatura em Educação do Campo, passando assim a um total de 32 

universidades desenvolverem o programa. Com a promulgação do Decreto nº 7.352/2010 (BRASIL, 2010), que 

instituiu a Política Nacional de Educação do Campo, o programa, como política pública de formação de 

educadores, sendo ampliado para 42 projetos mais uma vez através de edital do MEC, segundo Molina (2015).  

A metodologia utilizada é baseada nos princípios da Pedagogia da Alternância que se caracteriza pela 

implementação de tempos/espaços diferenciados para o desenvolvimento do processo de formação dos 

estudantes educadores, embasada nas definições contidas no Parecer CNE/CEB Nº 01/2006, alternando com 

                                                             
54 Informações do site do INCRA: http://www.incra.gov.br/educacao-no-campopronera 
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períodos na escola, estando esses tempos interligados por meio de instrumentos pedagógicos específicos, pela 

associação, de forma harmoniosa, entre família e comunidade e uma ação pedagógica que visa à formação 

integral com profissionalização.  

 

Licenciatura em Educação do Campo em Alagoas 

 

Em Alagoas, o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 

(Procampo) foi desenvolvido pela Universidade Estadual de Alagoas desde setembro de 2011. A Uneal 

integrou‐se ao Procampo por meio de resposta ao Edital do Ministério da Educação/Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (MEC/SECADI) do Programa de Apoio a Licenciatura em 

Educação do Campo, com a oferta de 60 vagas para professores que atuam em escolas do campo e não possuem 

outro curso de nível superior.  

Inicialmente o curso realizou dois processos seletivos sendo ofertadas 60 (sessenta) vagas distribuídas 

em duas turmas: Licenciatura em Educação do Campo com duas áreas de concentração: Línguas, Artes e 

Literatura (30 vagas) e Ciências da Vida e da Natureza e Matemática (30 vagas).  

O público-alvo atendido pelo Programa situa-se entre 25 e 55 anos; são biografias marcadas por 

trabalhadores ou filhos de trabalhadores que tem suas origens ou bases atuais no campo, seja na experiência 

direta ou indireta. No caso indireto, nos referimos àqueles que hoje participam do Procampo, visando uma 

formação superior, porém, antes disto e/ou em meio a isto, já atuavam/atuam como docentes em escolas rurais. 

Estes, não necessariamente moradores do campo, mas atuantes no segmento, também se mostram identificados 

com a causa campesina, salientam que a formação adquirida e/ou em aquisição tem contribuído para uma ação 

pedagógica mais efetiva e crítica. Tendo com o um dos critérios de participação no Procampo, no grupo de 

estudantes matriculados no curso, foi identificada a presença de militantes de movimentos sociais como 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Associação de Agricultores Alternativos (AAGRA), 

Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do campo (MTC), Pastorais, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, 

contando ainda com colaborações em eventos de formação e atividades de programa de formação de educadores 

de movimentos como o Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MLST) e Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

 

Figura 1. Atividades de tempo-comunidade em comunidades rurais 

 
Fonte: Procampo/2017 

 

O programa foi sediado no Campus I da Uneal, na cidade de Arapiraca, tendo como estratégia 

metodológica a Pedagogia da Alternância embasada na Resolução nº 01/2006-CEB/CNE em que, afora os 

encontros presenciais denominados Tempo–Escola (Universidade), agrega-se às atividades do Procampo o 

módulo Tempo-Comunidade, sempre na última semana do mês, em unidades de ensino e comunidades rurais 

selecionadas pelo colegiado do curso para estudo, pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos na Universidade. 
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O curso teve carga horária de 3.560 horas, distribuídas em quatro anos, sendo que, devido aos problemas 

recorrentes no repasse de cada recurso anual, foi encerrado em abril de 2017, computando assim quase seis anos 

de formação.  

Nas ações de tempo comunidade foram propostas em escolas Polo sempre articuladas aos temas das 

disciplinas e as problemáticas identificadas nas comunidades, o que aliado aos temas trabalhados em atividades-

pesquisas realizadas nas comunidades dos alunos resultou na realização de várias pesquisas científicas, que em 

sua grande maioria culminaram com a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos. A estruturação 

dos temas dos trabalhos acadêmicos pelos alunos foi uma forma de garantir que todos tivessem acesso a 

instrumentos de pesquisa e produzissem algo sobre a realidade em que vivem, e pudessem intervir a partir disso. 

Para isso todas as propostas foram acompanhadas de algum tipo de intervenção e foram apresentadas em evento 

de pesquisa da Uneal (EPEC). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Muitos são os desafios que se apresentam para formação de educadores do campo na educação superior, 

sendo indispensável a esta prática, considerar o conhecimento produzido no modo de vida dos povos do campo e 

na dinâmica dos movimentos sociais. Nesse sentido, deve-se levar em conta a forma como a temática vem sendo 

inserida nas ações educacionais no ensino superior, superando a ideia de programas, transformando-a em política 

pública permanente e promovendo assim uma real inclusão social. 

Portanto, a luta pela regularização/ institucionalização da educação do campo na universidade, superando 

o caráter de programas ou cursos especiais é uma das demandas atuais, visto que assim não haverá problema de 

descontinuidade, garantindo a continuidade do financiamento da educação superior e proporcionará uma 

dinâmica onde seja efetivado o tripé ensino, pesquisa e extensão, contribuindo ainda mais na formação dos 

envolvidos e consequente melhoria na qualidade das intervenções nas comunidades onde estes sujeitos estão 

inseridos. 

Outro grande desafio está na necessidade de apoio às ações de formação e nas atividades de pesquisa que 

vem sendo desenvolvidas. Neste sentido, refletir que tipo de pesquisa e educação superior se busca para as 

populações campesinas e como a educação do campo pode ser defendida dentro da universidade poderá 

contribuir em sinalizar em propostas de definição de políticas públicas inclusivas para a área.  

Em Alagoas, surge a necessidade de retomar ações de formação inicial dos educadores do campo, tendo 

em vista que, atualmente, nenhuma instituição pública de ensino está ofertando licenciatura específica, relegando 

a estes sujeitos o direito a desenvolverem uma formação pensada desde a luta dos movimentos sociais do campo 

visando à qualificação desses educadores do campo para atuarem em áreas rurais, tornando-se capazes intervir 

junto às comunidades e lutas onde estão inseridos. 

Por fim, necessário se faz afirmar que, para além do fortalecimento das ações já desenvolvidas, 

atualmente surge a necessidade de se implantar um debate permanente de discussão das políticas de educação 

superior para as populações campesinas de forma a articular as políticas de Educação do Campo com as demais 

políticas de Estado, relacionadas com a Reforma Agrária e o campo de atuação, bem como a articulação dos 

cursos de formação superior com a educação básica. Enfim, o grande desafio está na institucionalização da 

educação do campo nas instituições de ensino superior, visando à garantia de uma política pública permanente de 

formação de educadores.   
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RESUMO: Este trabalho possui como objetivo descrever a experiência em ensino de história, na Zona da 

Mata alagoana. Especificamente como é possível conciliar a construção do conhecimento na contemporaneidade 

tecnológica aos conceitos históricos. O desenvolvimento da atividade se deu em quatro turmas do primeiro do 

ano do ensino médio, em seis aulas de História. Partimos da compreensão de autores como Alarcão (2003); 

Libâneo (2003) e Tardif; Lessard (2005) para entender como as relações entre alunos, professores e escola se 

estabelecem a partir de avanços tecnológicos na comunicação. Na obtenção dos dados da pesquisa, levantamos 

informações bibliográficas em livros e utilizamos diário de campo. A execução das atividades  proposta não se 

limitou ao horário das aulas regulares de História e passou por quatro etapas, são elas: oficinas, produção 

audivisuais e aprsentações/discussões.  O resultado foram aulas que mobilizaram aos alunos se verem como 

sujeitos ativos na sociedade, capazes de formar e produzir conhecimento. Além disso, houve a confecção de 17 

vídeos por estudantes que se encaixam em três gêneros audiovisuais, a saber: entrevistas como metodologia para 

a produção da história oral; imagens/narração e, por fim, encenações. 

 

PALAVRAS CHAVE: Informação e conhecimento; consciência histórica; saberes locais. 

 

They, us and the construction of knowledge: An account of experience in 

teaching history 
 

ABSTRACT: This work aims to describe the experience in history teaching, in the Zona da Mata alagoana. 

Specifically, it is possible to reconcile the construction of knowledge in technological contemporaneity with 

historical concepts. The development of the activity occurred in four classes of the first year of high school, in 

six classes of History. We start with the understanding of authors such as Alarcão (2003); Libâneo (2003) and 

Tardif; Lessard (2005) to understand how the relations between students, teachers and school are established 

from technological advances in communication. In obtaining the research data, we collected bibliographical 

information in books and used field diary. The execution of the proposed activities was not limited to the regular 

classes of History and went through four stages, they are: workshops, production audivisuais and aprsentações / 

discussions. The result was lessons that mobilized students to see themselves as active subjects in society, 

capable of forming and producing knowledge. In addition, 17 videos were produced by students who fit into 

three audiovisual genres, namely: interviews as a methodology for the production of oral history; images / 

narration and, finally, scenarios. 

 

KEYWORD: Information and knowledge; historical consciousness; local knowledge. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Educação e comunicação sempre andaram juntas, as práticas educativas supõem processos comunicativos 

intencionais, objetivando a formação humana. A relação ente esses processos comunicativos e as práticas 

educativas estão cada vez mais interligados, por ao menos duas razões: os avanços tecnológicos na comunicação 

e informática e as mudanças no sistema produtivo envolvendo novas qualificações e, portanto, novas exigências 

educacionais (LIBÂNEO, 2003). 

Esse acesso à informação está cada vez mais instantâneo e por múltiplos meios, a internet tem ganhado 

espaço, seja por aplicativos, redes sociais, canais, blogs, entre outros. Segundo pesquisas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística-IBGE (2018) referentes ao ano de 2016, constatou-se que a internet era utilizada em 
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69,3% dos 69. 318 mil domicílios particulares permanentes do país e que esse acesso se dar principalmente por 

telefone móvel, o que corresponde a 97,2%. Resultado que condiz com outro aspecto observado, 92,6% dos 

domicílios possui telefone móvel. 

Diante desse quadro, autores como Alarcão (2003); Libâneo (2003) e Tardif; Lessard (2005) demonstram 

que as relações entre alunos, professores e escolas são impactadas.  Sendo lançando desafios no que concerne a 

relação entre informação e conhecimento. Surgindo alguns questionamentos: Qual informação selecionar? Como 

essa informação pode gerar conhecimento? Como o indivíduo pode ser integrado nas demandas atuais, ao 

mesmo tempo não se deixar ser tomados e/ou manipulados por ela?  

Para soluciona-los, Alarcão (2003, p.15) parte da perspectiva “que só o pensamento pode organizar o 

conhecimento. Para conhecer é preciso pensar”. Devendo haver um gerenciamento das informações, mesmo que 

a autora não faça menção, a utilização das ferramentas próprias da história pode auxiliar nesse processo. Qual a 

origem da informação? Quem produziu? Quando foi produzida? Qual o contexto que se insere? Qual a 

intencionalidade de produção? Como pode ser interpretada? O que dizem outras fontes? São diversos 

questionamentos que podem possibilitar a informação ser transformada em conhecimento. Entretanto, é 

necessário protagonismo dos sujeitos, serem ativos nesse processo, a capacidade de compreensão auxilia nessa 

construção. 

Levando em considerações tais apontamentos, este trabalho possui como objetivo descrever um relato de 

experiência em ensino de história, na Zona da Mata alagoana. Partimos do pressuposto que a história sem 

conexão com a identidade e com as práticas cotidianas não teria muito sentido. Visão compartilhada por Alves 

(2013), o autor alude que a reflexão histórica deve ter importância para a vida prática. Além disso, afirma que a 

escola é um lugar de desenvolvimento da consciência histórica de estudantes e professores. Entrementes, vale 

ressaltar, que ela, a consciência histórica, compreende todas as formas de pensamento histórico e pode ser 

definida como “um instrumento de autorreflexão pública que permita às pessoas e aos grupos da sociedade 

construir identidade e se colocar autonomamente diante dos problemas de orientação temporal (im)postos pelo 

cotidiano” (ALVES, 2013, p.57).  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O trabalho foi desenvolvido em uma escola estadual situada na cidade Colônia Leopoldina, Zona da 

Mata de Alagoas, especificamente em quatro turmas do primeiro do ano do ensino médio, em seis aulas de 

História. A partir da temática Grécia antiga, proposta nos conteúdos programáticos da disciplina, foi abordado 

como ocorre a produção do conhecimento nos dias atuais. Para isso, dividimos a execução das aulas em três 

etapas, são elas: na primeira, foi trabalhado a compreensão dos conceitos e aplicabilidade dos mitos na Grécia 

Antiga, bem como os conceitos de fábulas, contos e lendas. Os alunos foram distribuídos em grupos, em seguida 

o professor distribuiu imagens e textos impressos sobre histórias mitológicas. A atividade consistia na exibição 

das imagens e na leitura dos textos pelos membros da equipe, havendo os seguintes direcionamentos: quais tipos 

de fontes estavam sendo utilizadas? Quais personagens estavam sendo representados? Como o conhecimento era 

produzido? Qual a mensagem central e se o texto trazia uma suposta explicação para algum fenômeno ou alguma 

“compreensão moral”? Uma vez finalizada as leituras e respondidos os questionamentos, cada grupo 

apresentaria para toda classe a História mitológica e suas representatividades baseadas nas respostas trazidas 

pelo grupo.  

Na segunda etapa, a partir dos conceitos trabalhados, os alunos foram direcionados a fazer o 

levantamento de lendas locais que fazem parte do conhecimento coletivo da cidade de Colônia Leopoldina e 

circunvizinhas. Para tanto, os discentes foram organizados em grupos, e receberam, por meio de um sorteio, 

lendas que fazem parte da cultura das cidades de Colônia Leopoldina-AL (lenda da serpente do rio Jacuípe), 

Campestre-AL (A lenda da ponte da negra), Catende-PE (a mulher da sombrinha) e Maceió-AL (a mulher da 

capa preta). Foi sugerido aos alunos que o produto final da pesquisa deveria ser apresentado e enquadrado em 

três gêneros audiovisuais, a saber: entrevistas como metodologia para a produção da história oral; o segundo, 

imagens/narração o qual os alunos precisariam atentar sobre a edição do vídeo e a relação das imagens 

apresentadas com o que estava sendo narrado. O último modelo de vídeo sugerido trouxe um cunho teatral, uma 

vez que se propôs uma encenação do tema pesquisado. Foram disponibilizadas sugestões de aplicativos de 

editores de vídeos e onde poderia encontra-los de forma gratuitas e links de tutoriais de como deveriam ser 

operados.  Além disso, em todas as etapas o celular foi usado recurso para realização das filmagens. A orientação 

foi que cada vídeo tivesse um tempo entre 7 e 10 minutos.  

A terceira etapa foi direcionada a exibição dos vídeos em sala de aula, relatos dos envolvidos sobre o 

processo de produção desde a seleção das informações para construção do material apresentado, observando as 
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metodologias utilizadas na sala de aula e fora dela e problematização dos percursos de construção do 

conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A ação levada para a sala de aula proporcionou aos discentes o contato e a participação autônoma na 

construção do conhecimento. Além disso, trouxemos para o chão da sala de aula o celular e a internet como 

ferramentas para o ensino-aprendizagem em história. Essa perspectiva causa um incômodo positivo, à medida 

que os alunos desenvolvam capacidades de interrogar a informação e organiza-las o que Alarcão (2003) 

denomina de afastamento de uma pedagogia da dependência para uma pedagogia da autonomia. Libâneo (2003) 

acrescenta que os estudantes devem ter a capacidade de analisar, dar significado pessoal à informação, fazer a 

crítica e criar informações e conhecimento. Assim, a sala de aula deve ser um espaço fecundo para a construção 

do conhecimento.  

Para construir os vídeos, os alunos precisaram buscar, fazer crítica às fontes e produzir a partir delas, ou 

seja, foram ativos. Além disso, foi possível comparar como civilizações construíram respostas aos seus 

questionamentos e como localmente é produzido, permitindo que os estudantes possam se localizarem nas 

estruturas temporais.  

Os resultados apresentados trouxeram um envolvimento satisfatório como motor de todas as etapas do 

processo pedagógico, uma vez que, as propostas e os recursos utilizados mobilizaram os discentes, houve a 

adesão de quase 94% e a produção e exibição de 17 vídeos. O fato de serem mostrados somado ao uso da 

internet e celular impulsionaram a dedicação e o empenho dos estudantes. 

Mesmo que com formulações que o conhecimento científico é o único válido, Foucault (2012) o vê como 

uma expressão da tirania e opressão às massas. Para ele, o conhecimento é uma construção social e cada 

sociedade ira ter o seu conceito particular de verdade. O conhecimento científico, universal, objetivo, por sua vez 

constitui-se como herança imperialista da modernidade iluminista que buscou impor compulsoriamente a noção 

de verdade e racionalidade a todos. Assim, cabe ainda uma necessidade de se entender costumes trazidos pela 

tradição local que proporcionava e ainda proporciona (apesar da atual desvinculação à mentalidade e a 

aproximação dos meios midiáticos e venda de produtos), uma construção de consciência acerca de si mesmo e de 

uma realidade que nos cerca. Mitos e seus subprodutos como lendas e fábulas, acabam virando uma forma de 

conhecimento e de compreensão que em certo patamar, são verdades, pelo menos para as sociedades que os 

desenvolveram.  

Foucault (2012, p.265) alude que houve uma gama de críticas às instituições, políticas, discursos. É 

justamente a eficácia dessas ofensivas descontínuas, particulares e locais, efetuada através da insurreição dos 

saberes dominados, que o autor entende por duas coisas: o primeiro refere-se ao saber que foi mascarado, mas 

que podem vim à tona através de instrumentos de erudição. O segundo são os saberes que foram marginalizados, 

considerados desqualificados e insuficientes. Que vai denominar saber das pessoas, sendo ele local. 

Fazer emergir a construção do conhecimento local através da aplicabilidade dos conceitos históricos na 

realidade a qual o estudante está inserido, aliado às possibilidades e facilidades da utilização didática de diversos 

recursos do celular, como o acesso às fontes de pesquisa, conteúdos, diferentes aplicativos, possibilitou uma 

aprendizagem significativa.  

 

CONCLUSÃO  

 

A fusão entre produção de conhecimento significativo e o uso da tecnologia, demonstra ser uma 

importante ferramenta para formação humana. A importância de se trabalhar temas existentes no plano de curso 

da escola como é o caso da Grécia Antiga e ensejar o momento para fazer com que se conheça tradições orais no 

âmbito local com auxílio da internet somado ao uso do celular, demonstra que  é possível a construção de uma 

aprendizagem significativa, mesmo com o surgimento de algumas dificuldades e limitações como: a não adesão 

integral da turma ou em alguns casos, a falta de acesso à internet ou problemas de locomoção para os encontros 

na fase de produção do trabalho, pois existe uma porcentagem significativa de alunos que residem na zona rural. 

Mas fica nítido que as novas tecnologias impactam na construção do conhecimento, podendo ser uma aliada nos 

processos educativos, pois, além de mobilizar os estudantes, auxilia no processo de ensino-aprendizagem, 

ajudando a desenvolver capacidade de pesquisa e ampliação das relações sociais e de comunicação. 
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Estágio supervisionado: relato das experiências vivenciadas 

 
Geyse Kassy Barbosa da Silva(1). 
 

RESUMO: O presente trabalho relata as experiências obtidas a partir do estágio supervisionado, no intuito de 

confrontar teoria e prática, alicerçando os saberes discutidos no âmbito acadêmico e contribuindo para a 

formação do psicopedagogo. Objetivou-se com este trabalho vivenciar e refletir as singularidades do espaço 

escolar, tendo uma visão mais concreta da realidade de discentes com dificuldades de aprendizagem, 

compreendendo e desvelando a importância da psicopedagogia. A referida prática foi realizada em uma escola 

de Educação Básica, situada na cidade de São José da Tapera, semiárido alagoano. Para tanto consiste em um 

estudo de caso, que teve início com a realização do estágio institucional, seguindo para o clínico, no qual foram 

realizadas algumas visitas a instituição escolar, foco da análise e estudo, e esta pautado na pesquisa documental, 

observações, entrevistas, visando, por conseguinte, a realização de sessões psicopedagógicas com um menino, 7 

anos de idade. Tais procedimentos metodológicos proporcionaram uma maior compreensão acerca da relevância 

da psicopedagogia em meio as dificuldades de aprendizagem. Recorremos como aporte teórico deste trabalho a 

alguns autores que trazem reflexões e discutem a temática, a saber: Bossa (2007), Pontes (2010), Santos (2010), 

dentre outros. Nos resultados alcançados, observou-se a importância do estágio, que permitiu uma análise do 

sujeito e de sua aprendizagem, verificou-se a ausência de vínculo entre membros da família e atraso no 

desenvolvimento cognitivo da criança, além de ter contribuído para a formação e atuação do profissional 

psicopedagogo, destacando pontos relevantes desta área do conhecimento. 

 

PALAVRAS CHAVE: Escola, Aprendizagem, Psicopedagogia. 

 

Supervised internship: report of experiences 

 
ABSTRACT: The present work reports the experiences obtained from the supervised stage, in order to 

confront theory and practice, grounding the knowledge discussed in the academic scope and contributing to the 

formation of the psycho pedagogue. The objective of this work was to experience and reflect the singularities of 

the school space, having a more concrete vision of the reality of students with learning difficulties, 

understanding and revealing the importance of psychopedagogy. This practice was carried out in a school of 

Basic Education, located in the city of São José da Tapera, semi-arid region of Alagoas. To do so, it consists of a 

case study, which began with the accomplishment of the institutional stage, followed to the clinician, in which 

some visits were made to the school institution, focus of the analysis and study, and this is based on documentary 

research, observations, interviews , aiming, therefore, the accomplishment of psychopedagogical sessions with a 

boy, 7 years of age. Such methodological procedures provided a greater understanding of the relevance of 

psychopedagogy in the midst of learning difficulties. We have used as theoretical contribution of this work to 

some authors who bring reflections and discuss the theme, namely: Bossa (2007), Pontes (2010), Santos (2010), 

among others. In the results achieved, it was observed the importance of the stage, which allowed for an analysis 

of the subject and his / her learning, it was verified the absence of bond between family members and delay in 

the cognitive development of the child, besides contributing to the formation and performance of the 

professional psychopedagogue, highlighting relevant points of this area of knowledge. 

 

KEYWORDS: School, Learning, Psychopedagogy. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A presente tessitura textual configura-se em relatar as experiências acerca do Estágio Supervisionado em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional, objetivando confrontar teoria e prática. Esta atividade realizou-se numa 

escola municipal de Educação Básica situada na zona rural do município de São José da Tapera-AL, semiárido 

alagoano. 

O referido estudo tem por finalidade propiciar a reflexão da especialista em formação, fazendo-a 

compreender a práxis da Psicopedagogia, a partir de um primeiro momento que considera o todo, isto é, a 

observação da escola campo de estágio, observação da sala de aula e posteriormente as dificuldades de um aluno, 

mediante a uma problemática no decorrer do processo escolar, apontado pelos pais e/ou profissionais da escola. 

O diagnóstico psicopedagógico é trabalhado através das relações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos no 
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processo de investigação no desenvolvimento pedagógico. E em seguida, relatar a experiência clínica que teve 

seu início através de uma queixa levantada inicialmente pela escola, de uma criança de 7 anos que apresenta 

dificuldades de aprendizagem, contemplando a aplicação de provas operatórias com a supracitada criança. 

O trabalho em questão tem por objetivo procurar estabelecer vínculos e inserir os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem, bem como contar com a colaboração da equipe escolar (coordenador, diretora 

e professora) e da família, auxiliando a ampliar o olhar acerca dos aspectos abordados e trabalhados durante o 

processo de investigação psicopedagógica. 

Mesmo diante das dificuldades de aprendizagem que a instituição escolar pública enfrenta, faz-se 

necessário entender que cada sujeito em formação é único, possui suas peculiaridades, e a instituição escolar 

também é heterogênea, apresenta sua realidade, a partir do meio em que está inserida. No decorrer dos anos, 

principalmente, na década de 70 iniciou-se no Brasil sobre influencia Argentina, o estudo da Psicopedagogia, os 

trabalhos realizados inicialmente por autores brasileiros partiram da maior preocupação da época: os estudos 

eram voltados para as deficiências que geravam dificuldades de aprendizagem, que era muito associada à 

disfunção neurológica conhecida como DCM, ou Disfunção Cerebral Mínima (BOSSA, 2007). Posteriormente, 

com a fundação em 12 de novembro de 1980, da Associação Brasileira de Psicopedagogia – ABPp, que agrega 

psicopedagogos brasileiros, esta área do conhecimento vem se desenvolvendo e sendo aprimorada. 

A Psicopedagogia tem como objeto de estudo a aprendizagem humana e tem o caráter interdisciplinar, já 

que, recorre-se a outras áreas e teorias, como à Psicologia, Psicanálise, Fonoaudiologia, Medicina e Pedagogia.  

Santos (2010) nos explica que “a Psicopedagogia é uma profissão que nasce através de uma proposta de 

interdisciplinaridade”. Sobre esse caráter Bossa (2007, p. 27) corrobora: “reconhecer tal caráter significa admitir 

sua especificidade enquanto área de estudos, uma vez que, buscando conhecimentos em outros campos, cria o 

seu próprio objeto”. 

Assim sendo, esta área estuda e lida com o processo de aprendizagem e com os problemas dele 

decorrentes, recorrendo aos conhecimentos de várias ciências, sem perder de vista o ato educativo, nas suas 

articulações sociais mais amplas, acredita-se que a psicopedagogia melhora o sujeito e sua aprendizagem 

depende da articulação dos fatores internos e externos, por isso, a importância de pensar o processo de ensino-

aprendizagem, considerando a influência das dimensões afetivas, psicolinguísticas, cognitivas e socioculturais, 

compreendendo-a enquanto área de reflexão e ação sobre o trabalho pedagógico que considera o processo de 

aprendizagem e suas dificuldades, apresentando-se em sua essência os vários campos do conhecimento. 

De tal modo, este trabalho teve como objetivo contemplar e analisar as dificuldades de aprendizagem de 

uma criança, a partir das experiências práticas no âmbito de uma escola municipal, destacando a relevância da 

atuação psicopedagógica. Essa aproximação com o real possibilita também refletir as diversas percepções que 

estão interiorizadas nos que regem a escola, direcionam o fazer pedagógico e que aprende, em torno do meio 

familiar e social. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O referido trabalho constitui-se em um estudo de caso, de cunho fenomenológico, buscando, destacar 

algumas questões latentes que permeiam o âmbito educacional, especificamente em observância ao que se refere 

à dificuldade de aprendizagem, em uma criança da citada instituição de ensino. 

Nesse sentido, a pesquisa centra-se no enfoque fenomenológico “parte do cotidiano, da compreensão do 

modo de viver das pessoas, e não de definições e conceitos [...]”. (GIL, 2008, p. 15). Depreende-se, então, que a 

tarefa central desse trabalho versou sobre a análise e compreensão da realidade humana a partir de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, revelando o que há nela de mais essencial e 

característico. 

Para o alcance das metas, foram realizadas visitas a escola, foco de análise e estudo, com pesquisa 

documental, observação, entrevistas, registros de campo, visando, por conseguinte, a caracterização institucional 

e escolha da turma que seria realizado o estágio. Inicialmente ocorreu conversa aberta com a equipe gestora, 

docentes, discentes, auxiliares de serviços gerais e demais profissionais da escola acerca das queixas que os 

mesmos tinham em relação a escola. 

A partir deste momento, sucedeu a observação da sala de aula e levantamento de dados com a professora 

acerca da criança. Em seguida, a professora passou o contato do pai de Júnior55 para que pudéssemos marcar o 

                                                             
55 Nome fictício da criança. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
905 

dia da anamnese56. O primeiro encontro presencial com o menino em estudo, foi a realização da Entrevista 

Operativa Centrada na Aprendizagem (E.O.C.A.), cheio de questionamentos e ansiedade, o referido teste, teve 

como objetivo descobrir em que condições a criança manifesta as diferentes situações de aprendizagem. Por 

conseguinte, foram realizadas 10 Provas Psicométricas com o menor, Júnior. Cabe ressaltar que, a duração de 

cada sessão era de 50 minutos, ocorria uma por dia e a partir da E.O.C.A. todos os momentos era reservado para 

o paciente e a terapeuta/estagiária em uma sala disponibilizada pela equipe gestora da escola.  

Após os momentos de estudo, reflexão, análise das provas realizadas e elaboração da Proposta de 

Intervenção, a mesma foi apresentada a escola campo de estágio e, por fim, foi entregue a Devolutiva para 

Escola e para o pai da criança e ocorreu a avaliação do trabalho desenvolvido com a gestão e a professora. 

Todos os instrumentos metodológicos proporcionaram uma maior compreensão acerca da instituição 

escolar e da atuação do psicopedagogo que tem como objetivo minimizar ou sanar as dificuldades de 

aprendizagem. Nesse sentido, a possibilidade de confrontar a relação entre teoria e prática colabora efetivamente 

com a construção da identidade profissional, desencadeando no psicopedagogo uma prática pautada em um 

paradigma que dentro de sua especificidade, realiza ações junto com o sujeito com dificuldade propiciando a 

reelaboração do processo e a mudança em relação à aprendizagem. Pontes (2010) corrobora ao afirmar que: “o 

psicopedagogo sabe que para aprender são necessárias condições cognitivas (abordar o conhecimento), afetivas 

(estabelecer vínculos), criativas (colocar em prática) e associativas (para socializar)”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No que diz respeito às informações coletadas na escola campo deste estudo, através da anamnese 

realizada com o pai e levantamento de dados com a professora observou-se que a história escolar está sempre 

relacionada as questões familiares, especificamente com os significados e representações presentes nessas 

interações. 

Com base nesse contexto, destaca-se o que afirma Rubinstein (1987): o psicopedagogo pode usar como 

recurso a entrevista com a família e também, realizar a anamnese, entrevistando o cliente, fazer contato com a 

escola e outros profissionais que atendem a criança, manter os pais informados de seu desenvolvimento e da 

intervenção que está sendo realizada e encaminhar o caso para outros profissionais, quando necessário.  

Desta feita, em conversa aberta com a professora da referida turma, verificou-se a insegurança para 

realizar atividades extraclasse que possam envolver tarefas diversificadas que não façam parte da rotina diária. A 

ausência desse espaço também prejudica o andamento das atividades de faz de conta, linguagem oral e escrita. 

Assim sendo, destaca-se defasagem na aprendizagem de algumas crianças, uma vez que a instituição de ensino 

se encontra com dificuldade de propiciar o desenvolvimento da criatividade, participação e o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social satisfatório. 

Por vezes, percebe-se que Júnior da turma do 1º ano do ensino fundamental, é bastante inquieto, 

demonstrando um conflito interno, que resulta na dificuldade de concentração, apresentando insegurança, 

insatisfação, autoestima baixo, entre outros. A respeito do relacionamento com os colegas de turma é perceptível 

um relacionamento conflituoso com alguns colegas e até com a docente, apesar de dizer gostar de ir para escola. 

No tocante ao desempenho escolar, organização, atenção e motivação o mesmo também precisa evoluir, pois o 

ritmo de trabalho depende das atividades que são propostas, isto é, quando não despertam o seu interesse, ele não 

quer realizá-las. A criança ver a escola como um lugar bom para brincar e tem menor dificuldade em 

matemática, gosta de contar. 

Cabe ressaltar que no aspecto emocional mesmo sem conviver com a mãe ele gosta muito dela e essa 

ausência dificulta seu desenvolvimento, a convivência com seu pai, a madrasta e dois irmãos (mais novos 

advindos desse relacionamento) é abalada, e na maioria dos dias ao chegar da escola a criança prefere ir para 

casa da avó paterna, retornando para casa do pai somente a noite. “Acredita-se que o social tem uma influência 

marcante no processo ensino-aprendizagem, fazendo com que o indivíduo, ao ser inserido no ambiente escolar, 

traga uma carga negativa proveniente das suas mazelas sociais”. (ROSÁRIO; NERI; CABRAL, 2017, p.7). 

As técnicas psicopedagógicas possibilitam abrir espaço que promovam na criança a experiência de sentir-

se autor de seus pensamentos, observou-se que o novo/o diferente chama a sua atenção despertando-lhe o 

interesse. Isso pode ser destacado em uma fala da criança para uma profissional da escola após uma sessão: “Eu 

queria ter uma professora só pra mim.” 

                                                             
56 Realizada com o pai da criança, a anamnese consistiu em coletar informações relevantes sobre os aspectos: 

antecedentes familiares, desenvolvimento infantil e sócio afetivo, conduta das atividades de vida diária, dinâmica 

familiar e histórico escolar. 
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É preciso salientar que, Júnior tem dificuldade de aprendizagem, entretanto, possui todas as 

potencialidades para desenvolver-se e que haja progresso na sua vida escolar, necessitando basicamente do apoio 

da família e escola, que ambos o incentivem bastante e priorizem mais a aprendizagem da criança. A esse 

respeito, Santos (SANTOS, 2014, p.10) corrobora: “a relação entre a família e a escola e principalmente a 

maneira como a família de cada aluno se comporta em relação ao seu desempenho escolar, influência nos 

resultados obtidos pelas crianças independente da classe social[...]”. Portanto, pensar a escola e as dificuldade de 

aprendizagem, pressupõe considerar um processo no qual estão inclusas não apenas questões metodológicas, mas 

também relacionais e socioculturais, englobando quem ensina e quem aprende, abrangendo a participação da 

família e da sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Trabalhar com a Psicopedagogia Institucional e Clínica é um desafio que exige paciência e dedicação, 

haja vista que deve envolver o todo. As discussões e estudos acerca desta área têm crescido no Brasil, uma vez 

que, a psicopedagogia permite a integração das diversas áreas do conhecimento e vem colaborar com os sujeitos 

que têm dificuldades e transtornos de aprendizagem, reprovam, não conseguem acompanhar os seus colegas de 

turma e muitas vezes são excluídos ou deixado para trás nesse processo. Diante deste baixo desempenho, as 

escolas estão cada vez mais preocupadas com os alunos que têm dificuldades de aprendizagem. Neste contexto, 

destaca-se a relevância do psicopedagogo, como um profissional qualificado, apto a trabalhar que tem como 

papel investigar, entender, intervir para sanar ou minimizar a dificuldade apresentada. Juntamente com toda a 

equipe escolar, (todos os partícipes do processo ensino-aprendizagem) está mobilizado na construção de um 

espaço adequado às condições de aprendizagem.  

O referido estágio teve início com a realização do Institucional, seguindo para o Clínico e contribuiu para 

colocar em prática os conhecimentos que foram construídos durante o curso, estudo e análise de concepções 

teóricas e a reflexão sobre os saberes da formação, e também a identificação de dificuldades de aprendizagem, 

proposições e execução de provas operatórias. 

Diante disso, as sessões psicopedagógicas possibilitaram a constatação de alguns aspectos importantes: o 

menino encontra-se bloqueado por problemas emocionais em relação ao contexto familiar, carregado de vínculos 

negativo e reclusão social, consequentemente, tais fatores interferem negativamente em sua atenção e 

aprendizagem, é uma criança bastante desmotivada o que dificulta a construir seus pensamentos. 

De fato, apresenta indícios que se recusa a crescer e aprender, pois o mesmo é visto (em sala de aula e 

fora dela) como o “coitadinho” que não vai chegar a lugar nenhum. Ao mesmo tempo, demonstra ser um sujeito 

que precisa de mais atenção em seu dia a dia, principalmente com relação aos estudos e aspectos afetivo-

emocionais.  

A pesquisa aqui apresentada, permitiu perceber que todas as etapas do estágio foram de grande 

relevância, desde a primeira visita à instituição campo de estágio, até a entrega da proposta e devolutiva para 

escola e o pai do aprendente. Assim, a atuação psicopedagógica é bastante abrangente, pois interfere de forma 

direta ou indireta em todos os espaços que influenciam a aprendizagem do aluno: família, escola, social, 

individual, etc. E também refletir sobre os limites e as possibilidades levando em consideração os conhecimentos 

construídos que é possível tornar a aprendizagem mais prazerosa, dinâmica e significativa. 

Enfim, o diagnóstico psicopedagógico é uma observação que se descreve minuciosamente um problema o 

qual, relaciona-se diretamente com dificuldades de aprendizagem (observou-se a criança em cada uma de suas 

respostas e atividades propostas) e a intervenção psicopedagógica ("colocar-se no meio", fazendo a mediação 

entre o aprendiz e seus objetos de conhecimentos) é imprescindível para a busca de superação, visando o 

desempenho do menino no processo de aprendizagem escolar, de forma que possa encontrar meios para ajudá-lo 

nas suas dificuldades. Oportunizando também o estudo e a compreensão deste processo e sua relação com as 

diferentes dimensões do fazer pedagógico, levando em conta o ser em desenvolvimento e a aprendizagem 

contínua. 

Em suma, foi de grande relevância às experiências adquiridas, não encontrou-se grandes lacunas que 

dificultassem a realização, visto que todos os profissionais da instituição, o pai da criança e a criança se 

mostraram muito receptivos. Nessa perspectiva, o estudo proporcionou conhecer e vivenciar a atuação do 

psicopedagogo em uma instituição escolar, bem como abranger a sua relevância nesse meio social, frente a uma 

sociedade repleta de fatores que interfere na aprendizagem do indivíduo, possibilitou também a realização do 

trabalho coletivo, envolvendo a escola e a família do aluno analisado, destaca-se que a falta de estímulos e 

motivação por parte de ambos, afeta o rendimento escolar.  

Como psicopedagoga, é essencial contribuir para a boa comunicação entre escola e família, favorecendo a 

confiança e estabelecendo o vínculo construtivo entre uma e outra. Assim sendo, foi imprescindível o 

conhecimento construído e percebeu-se na realidade estudada que é necessário estreitar as relações interpessoais. 
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Os resultados apontaram a importância dessa temática, certamente, é o começo desse caminho muito desafiador 

que será aprofundado e melhor analisado, objetivando contribuir com futuras discussões. 
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RESUMO: Neste contexto, este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma busca sobre a 

percepção da autoeficácia dos professores que lecionam no Ensino Fundamental I no turno matutino da Escola 

Municipal E.C.B.S, situada no espaço urbano da cidade de Águas Belas/PE. Os dados foram coletados através de 

questionários com perguntas estruturadas e semiestruturadas para os professores do Ensino Fundamental I As 

relações de autoeficácia do professor é a crença do mesmo em realizar as tarefas necessárias para ensinar, onde 

as condições de atuação profissional e a realização pessoal dentro do contexto da carreira acadêmica se 

intercalam. A pesquisa visa possibilitar uma reflexão teórico prática no cenário educacional. Os autores que 

serviram de embasamento teórico foram: Bandura (1986, 2005 e 2006); Kagan (1992); Pajares (1992,1996); 

Weiss (1999); Pimenta (2002); Bzuneck e Guimarães (2003); Líbaneo (2004); Tschannen-Moran et al. (1998); 

Laochite (2007); Brandalise (2007); Luck (2009) e Pianna apud José Filho (2009). Esses autores nos ajudaram a 

compreender sobre o conceito e percepção de autoeficácia dos professores. Diferentes autores apresentam 

resultados de pesquisas mostrando que as crenças de autoeficácia influenciam a prática docente, a motivação dos 

professores e o desempenho dos alunos. A crença do professor em sua eficácia docente determina, em parte, 

como ele irá estruturar as atividades acadêmicas, o que, como consequência, interfere no desenvolvimento dos 

estudantes e em seu julgamento sobre sua própria capacidade de aprendizagem (BANDURA, 2006). Professores 

com crenças mais sólidas lidam melhor com situações adversas e adaptam-se mais rapidamente a mudanças 

como, por exemplo, mudanças curriculares e estruturais e a troca de gestores. Esses profissionais são mais 

comprometidos com o ensino. Eles cumprem metas e prazos e desenvolvem procedimentos mais eficazes para 

lidar com alunos com dificuldades de aprendizagem, propondo estratégias alternativas de ensino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Autoeficácia, Autoeficácia Docente, Relações Interpessoais. 

 

Case study: teacher self-teaching and interpersonal relations in the school 

context 
 

ABSTRACT: In this context, this article aims to present the results of a search on the perception of self - 

efficacy of teachers who teach in elementary school I in the morning shift of the Municipal School E.C.B.S, 

located in the urban space of the city of Águas Belas / PE. Data were collected through questionnaires with 

structured and semi-structured questions for elementary school teachers. The relations of self-efficacy of the 

teacher is the belief of the same in accomplishing the tasks necessary to teach, where the conditions of 

professional performance and personal fulfillment within the context of the academic career are intercalated. The 

research aims to enable a theoretical theoretical reflection in the educational scenario. The authors that served as 

theoretical basis were: Bandura (1986, 2005 and 2006); Kagan (1992); Pajares (1992, 1996); Weiss (1999); 

Pimenta (2002); Bzuneck and Guimarães (2003); Libaneo (2004); Tschannen-Moran et al. (1998); Laochite 

(2007); Brandalise (2007); Luck (2009) and Pianna apud José Filho (2009). These authors helped us to 

understand the concept and perception of self-efficacy of teachers. Different authors present research results 

showing that the beliefs of self-efficacy influence the teaching practice, the motivation of the teachers and the 

performance of the students. The teacher's belief in his teaching effectiveness determines in part how he will 

structure academic activities, which, as a consequence, interferes with student development and his judgment 

about his own learning ability (BANDURA, 2006). Teachers with stronger beliefs deal better with adverse 

situations and adapt more quickly to changes such as, for example, curricular and structural changes and the 

exchange of managers. These professionals are more committed to teaching. They meet goals and deadlines and 

develop more effective procedures to deal with students with learning difficulties by proposing alternative 

teaching strategies. 
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INTRODUÇÃO  

 
 Segundo Bandura (2008), “uma crença de autoeficácia baixa poderá fazer com que a pessoa não fique 

motivada a realizar determinada tarefa, ao passo que se a crença for elevada, terá maior estímulo para realizar a 

tarefa”.  

 Partindo desse pressuposto, percebemos que os professores precisam conhecer melhor este conceito por 

meio de formações continuadas a serem desenvolvidas para os docentes e demais membros escolares e que a 

motivação é essencial para realização das tarefas e das relações interpessoais desenvolvidas no contexto escolar. 

 O presente trabalho tem como propósito refletir sobre como anda o nível de autoeficácia dos docentes 

de uma escola municipal da cidade de Águas Belas/PE, bem como a qualidade das relações interpessoais entre 

estes e os demais indivíduos que compõem a comunidade escolar. 

  Refletir sobre a autoeficácia, desempenho social e individual, relação grupal e impacto no 

comportamento individual dos docentes entrevistados é fundamental para entendermos a dinâmica que perpassa 

as relações humanas no âmbito escolar, seus desafios, e superação de conflitos no tocante à profissão docente e 

seus percalços. 

 Esta pesquisa possibilitou ter um olhar mais amplo sobre a compreensão e complexidade em 

desenvolver habilidades sociais compatíveis com o que se espera no desenvolvimento educacional integral dos 

educadores e educandos a fim de avaliar como anda o nível de autoeficácia dos docentes, bem como a qualidade 

das relações interpessoais estabelecidas na referida instituição.  

 

AUTO EFICÁCIA 

 
           Autoeficácia, segundo Bandura (1994), são crenças a respeito das nossas capacidades para obtermos determinado 

nível de performance em uma determinada atividade. Por isso torna-se importante o estudo da autoeficácia, no 

intuíto de influenciar na forma de agir, pensar e sentir. Existem quatro caminhos para aumentar a percepção de 

autoeficácia: 

 Domínio de experiências desafiadoras que é um senso duradouro de eficácia que advém da superação de 

obstáculos por meio do esforço perseverante. Neste sentido, dificuldades servem a um importante propósito: 

ensinar que o sucesso geralmente requer esforço permanente. Se em nossa história de vida triunfamos apenas em 

situações simples e fáceis, qualquer falha irá nos desencorajar. Por outro lado, se nos convencemos que 

possuímos as características necessárias para a superação dos desafios, perseveramos diante das adversidades e 

rapidamente superamos os contratempos. 

    

AUTOEFICÁCIA DOCENTE 

  
O sentimento de autoeficácia nasce de crenças pessoais, e acionam mecanismos psicológicos que 

influenciam sempre o comportamento das pessoas. 
 Segundo Bandura (2008, p.78):  

Entre os mecanismos da agência pessoal, nenhum é mais central ou penetrante do que as crenças pessoais em sua capacidade 

de exercer uma medida de controle sobre o seu próprio funcionamento e os eventos ambientais. 

 De acordo com autor, vale ressaltar que nada mais vale do que as crenças pessoais, ou seja, quando um indivíduo 
acredita em si, e quando busca traçar metas para alcançar determinado objetivo, este se torna autoeficaz. O mesmo não tem 

medo de errar, precisa ter autoconfiança em suas escolhas e realizar da melhor forma suas atividades, sejam elas individuais 

ou coletivas.  

 A autoeficácia docente, como modelo teórico, foi criado a partir de hipóteses da teoria social cognitiva proposta por 
Bandura (1997) tendo como definição, segundo Tschannen-Moran e Woolfolk Hoy (2001, p. 783), “um julgamento que o 

professor faz acerca das próprias capacidades de atingir objetivos da aprendizagem dos alunos, mesmo entre aqueles que 

podem ser mais desafiantes”. Azzi, Polydoro e Bzuneck (2006), apud Tschannem-Moran e Woolfolk e Hoy (2001), apontam 
que: “a crença de autoeficácia do professor é definida como o julgamento de suas capacidades em alcançar os resultados 

desejados de engajamento e aprendizagem do aluno, até mesmo entre aqueles alunos que possam ser difíceis ou 

desmotivados”. (p. 151-152). 

 É de grande importância para o professor, possuir conhecimentos e habilidades para ensinar, porém, isso pode não 
ser suficiente para ter um bom desempenho em algumas tarefas. “É essencial que o professor tenha confiança na sua 

capacidade de ensinar para alcançar os objetivos do ensino que se propõe a realizar” (BANDURA 1997). A autoeficácia faz 

com que o professor tenha determinação em seus objetivos, saiba se comportar, pense e se motive em relação às atividades 

dentro e fora da escola.  
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 A motivação, o afeto e as ações humanas, na perspectiva do modelo teórico de Bandura, podem ser gerados por 

meio do sistema de crenças de autoeficácia, conforme Azzi e Polydoro (2006). [...] a autoeficácia afeta as escolhas que 
fazemos, os esforços que despendemos nas atividades, o grau de persistência que mostramos em face das dificuldades e como 

nos sentimos ao realizá-la (p. 15). 
 Contudo percebe-se ainda que na maioria das vezes os elogios, obtenção de bons resultados oriundos da 

equipe gestora e familiares, conhecendo como os professores desenvolvem o trabalho, satisfação com a 

docência, por exemplo, podem influenciar direta e indiretamente a autoeficácia deste profissional. 

 Partindo desta reflexão, a autoeficácia docente não é estável, ela pode cair em declínio quando não 

existe companheirismo e ajuda vindo da comunidade escolar. Quando um professor busca lançar desafios e 

desenvolver seus objetivos a favor da melhoria na aprendizagem, e muitas vezes não são ajudados pela equipe 

gestora, como também pelos próprios alunos, na maioria das vezes recebem críticas e nunca elogios, isso faz 

com que o profissional vá se desmotivando mesmo não querendo desistir. 

 No contexto da docência e a partir da postulação teórica feita por Bandura (1997), segundo Iaochite 

(2007), as fontes de informação da autoeficácia docente se manifestam dentro de quatro possibilidades: pelas 

experiências diretas de domínio, pelas experiências de observação de modelos, pela persuasão verbal (social) e 

pelos estados psicofisiológicos. 

 Dar aos alunos feedback e incentivos positivos, consistentes com sua realização; - Ajudá-los a entender 

o que sabem e o que não sabem para que possam ser mais efetivos na utilização de estratégias cognitivas no 

desempenho de uma tarefa; - Acompanhar e medir não só os conhecimentos e habilidades, mas também as 

crenças de autoeficácia para melhorá-las; - Planejar ambientes que promovam a autorregulação e o senso de 

autoeficácia, dentre outros. (AZZI, POLYDORO, BZUNECK, 2006, p. 149). 

 O professor precisa mais que tudo, despertar no aluno a vontade de ser um crítico construtivista, a 

procura dos seus sonhos, ter confiança em si mesmo, traçar objetivos e ir em busca deles.  

 

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO ÂMBITO ESCOLAR 

 
 Atualmente, percebemos a presença de constantes conflitos entre os sujeitos que compõem a escola: 

professores, funcionários, alunos, gestão e pais, pois apesar de terem um mesmo objetivo que é a qualidade do 

ensino-aprendizagem, a forma individual de agir de cada indivíduo nem sempre corresponde com esta finalidade. 

Falta de união, parceira e cooperação, compreensão, solidariedade e diálogo, pontos cruciais para favorecer na 

satisfação e harmonia das relações estabelecidas no âmbito em que estão inseridos. Sendo assim, Lück (2009, 

p.82) ressalta que: 

“São as pessoas que fazem diferença em educação, como em qualquer outro empreendimento humano, pelas 

ações que promovem, pelas atitudes que assumem, pelo uso que fazem dos recursos disponíveis, pelo esforço 

que dedicam na produção e alcance de novos recursos e pelas estratégias que aplicam na resolução de problemas, 

no enfrentamento de desafios e promoção do desenvolvimento”.   

 Neste sentido, a efetividade do processo ensino aprendizagem passa por as vivências entres os membros 

da escola e do esforço destes no empenho em desenvolver seus trabalhos individuais e coletivos para atingir a 

finalidade esperada por todos, visando estratégias e superação dos desafios apresentados no cotidiano. 

 Percebemos que na maioria dos casos os problemas ligados às relações interpessoais são constantes, 

porém não são refletidos na pauta de formação desenvolvida nas escolas, apesar da relevância da temática, há 

poucas discussões e reflexões sobre a mesma a fim de superar os conflitos, o isolamento e o individualismo tão 

presente no âmbito escolar, são uma constante, apesar disso essa temática é pouco discutida no âmbito escolar.  

 De acordo com Pimenta (2002), “Para enfrentar os desafios das situações de ensino, o profissional da 

educação precisa de competência do conhecimento, de sensibilidade ética e de consciência política”. Se os 

alunos precisam ter a capacidade de estabelecer relações interpessoais e é sabido que 80% da sua aprendizagem 

se dá pela observação, é crucial que as relações interpessoais dos funcionários dentro da escola estejam 

estabelecidas de forma harmônica. 

 Acreditamos, contudo, que o papel do trabalho docente se torna preponderante na formação integral dos 

sujeitos aprendizes, bem como na facilitação das propostas coletivas desenvolvidas pela gestão, onde é 

indispensável a colaboração de todos os funcionários e agentes educativos, a função de cada um constrói o 

protótipo de desenvolvimento integral e emancipador almejado por todos. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
 O presente artigo foi realizado através de uma pesquisa feita com uma pequena amostra de 10 

professores de Rede Municipal do Ensino Fundamental I, em uma Escola do Município de Águas Belas/PE. Foi 
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realizada nas salas de aula de cada professor. Apenas dois participantes eram do sexo masculino, os outros do 

sexo feminino.  A pesquisa é de cunho bibliográfico e qualitativo, pois visa melhorar a qualidade da educação no 

município de Águas Belas/PE. O instrumento utilizado na pesquisa foi o questionário que possuía 18 questões 

semiestruturadas, (ANEXO I), tendo duas escalas de conhecimento, a autoeficácia do docente e as relações 

interpessoais vivenciadas na instituição escolar e como sugestão para uma possível formação continuada 

apresentamos um teste individual sobre a autoeficácia, (ANEXO II). 

  Segundo PIANA 2009 apud José Filho (2006 p.64), 

 

 “O ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual se 

pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de 

momentos criativos”. A tentativa de conhecer qualquer fenômeno constituinte dessa 

realidade busca uma aproximação baseada no diálogo. 

 

 

 Contudo salientamos que o diálogo busca respostas que aprimoram a teoria da prática, no entanto esta 

busca tornou-se favorável no que se refere à percepção da autoeficácia do professor, bem como as relações 

vivenciadas entre os membros da instituição educacional. Diante das respostas obtidas, foram selecionadas 

algumas questões para comparações e discursões, para se chegar a resultados que favoreçam o tema central da 

pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 A partir do levantamento dos dados coletados constatou-se que o conceito de autoeficácia não era bem 

conhecido entre os docentes, após a explanação da temática feita pelos entrevistadores facilitou a compreensão 

destes e os mesmos puderam participar com propriedade da entrevista feita. 

 Ficou perceptível que o nível de autoeficácia dos professores é considerado satisfatório, pois os mesmos 

demonstraram desenvolver bem suas atividades com êxito e dedicação sem precisar do auxílio dos colegas e da 

gestão, uma vez que estes conseguem desempenhar o seu papel com autonomia. No tocante, as relações 

interpessoais estabelecidas na escola, os entrevistados consideram que apesar de não terem problemas com a 

comunidade escolar: gestão, família, alunos, afirmam que precisam melhorar, pois não há comunicação 

satisfatória entre todos, falta solidariedade, cooperação e participação democrática em relação a gestão com os 

professores.  

 Foi percebido que há uma grande dificuldade dos professores em se relacionar com seus alunos, mesmo 

estes afirmando que a relação entre ambos estes é satisfatória, consideraram ter muitas dificuldades para lidar 

com os distintos problemas apresentados no comportamento desejável dos educandos.  

 Em questão da participação familiar na vida escolar, os docentes alegaram que a partição é restrita e isso 

dificulta o andamento das atividades no processo de ensino aprendizagem. Percebemos que, há ausência de 

formação continuada para os docentes e demais membros escolares, que trate das relações interpessoais no 

contexto escolar, se houvesse, favoreceria muito as relações humanas vivenciadas entre todos os indivíduos que 

compõem o âmbito escolar, favorecendo na construção da percepção do desempenho individual e social destes 

sujeitos. 

 Os gráficos a seguir, constam as informações acima analisadas, e demonstra uma amostra do nível de 

autoeficácia percebido entre os docentes entrevistados, bem como as relações interpessoais vivenciadas no 

âmbito escolar em que estão inseridos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O referido estudo que foi realizado com professores da Rede Municipal do Ensino Fundamental I 

apresentou resultados que, mesmo com uma pequena amostra e algumas limitações própria nos ajudou a 

compreender ainda mais sobre o nível de autoeficácia existente nos docentes e como eles se percebem no 

contexto educacional em que estão, como estabelecem as relações interpessoais e seu desenvolvimento e 

percepção consequentemente o seu grau de motivação no exercício de sua profissão. 

Bandura (1986, pg .17) “entende a motivação como um comportamento dirigido a um objetivo, ativado 

e sustentado através das expectativas acerca dos resultados antecipados das ações de cada um e da percepção de 

autoeficácia para executar aquelas ações”.  

Desta forma, acreditamos que os professores entrevistados apesar dos desafios e das dificuldades de 

interação no trabalho em equipe, e da ausência do apoio efetivo e colaborativo da gestão, sendo estas em alguns 

casos carregados de cobrança e imposição, compreendem a importância das relações interpessoais harmoniosas e 

saudáveis na sala de aula e com os demais membros escolares, e na medida do possível tentam apaziguar os 

conflitos existentes e desempenhar bem suas tarefas. 

Consideramos que a temática sendo trabalhada em formação continuada irá colaborar para o 

crescimento e aperfeiçoamento das relações interpessoais vivenciadas na escola e resultará em um grande salto 

qualitativo no processo de ensino aprendizagem. 
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RESUMO: O presente trabalho busca tratar de questões importantes à iniciação à docência em Geografia e 

em especial discutir métodos de alfabetização cartografia, tendo em vista que a alfabetização cartográfica leva o 

indivíduo não só a compreensão de mapas mas também a dinâmica do espaço em que ele vive. Pretende-se com 

este trabalho articular o ensino em Geografia, relatando as experiências dos discentes da universidade Federal de 

Alagoas (Campus do Sertão) na escola Estadual Francisca Rosa da Costa, no município de Delmiro Gouveia – 

AL. A realização de estudos e de pesquisas sobre a prática docente no Sertão Alagoano tem o intuito de 

promover melhorias na qualidade da graduação em Geografia – Licenciatura - através da participação dos 

bolsistas e de colaboradores no exercício da iniciação à Docência, foi proposto o projeto de “alfabetização 

cartográfica”, tendo como proposta o ensino de geografia para os alunos do 1° ano, um olhar mais claro sobre os 

mapas. 

 

PALAVRAS-CHAVE:Alfabetização cartográfica; Pibid; Ensino de geografia. 

 

ABSTRACT: This study aims to address important issues for initiation to teaching in geography and in 

particular discuss methods of literacy mapping, given that the cartographic literacy leads the individual not only 

the understanding of maps but also the dynamics of the space in which he lives. The aim of this work to 

articulate teaching in geography, reporting the experiences of students of the Federal University of Alagoas 

(Campus Hinterland) at the State Francisca Rosa da Costa School in the city of Delmiro Gouveia - AL. The 

studies and research on teaching practice in SertaoAlagoano aims to promote improvements in the degree of 

quality in Geography - Degree - through the participation of scholars and employees in the course of initiation to 

Teaching, the project was proposed " cartographic literacy ", with the proposal geography teaching for students 

of the 1st year, a look clearer on the maps. 
 

KEYWORDS: Literacy cartographic - Pibid - Geography teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho integra um conjunto de atividades do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID – CAPES) do Curso de Graduação em Geografia, UFAL Campus Sertão. Este projeto, sob orientação da 

professora Marilene e professor José AlegnobertoLeiteFechine, busca tratar de questões importantes à iniciação 

à docência em Geografia e em especial discutir métodos de alfabetização cartografia que mais se adéque a 

realidade dos alunos. Pretende-se com este trabalho articular o ensino em Geografia, relatando as experiências 

dos discentes da universidade Federal de Alagoas (Campus do Sertão) na Escola Estadual Francisca Rosa da 

Costa, no município de Delmiro Gouveia – AL. 
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Figura1: Mapa De Localização da Área De Estudo. 

Fonte: ZAAL (2009). Adaptado por: Wagner Valdir dos Santos (2018). 

 

 A realização de estudos e de pesquisas sobre a prática docente no Sertão Alagoano tem o intuito de 

promover melhorias na qualidade da graduação em Geografia – Licenciatura - através da participação dos 

bolsistas e de colaboradores no exercício da iniciação à Docência e do contato direto com professores, alunos e a 

escola, estimulando a identidade docente de estudantes de cursos de licenciatura e incentivar os alunos do Ensino 

Médio a prática da pesquisa, desenvolvimento da Educação e melhorias na qualidade do ensino. 

A proposta do trabalho é levar aos alunos a importância da alfabetização cartográfica para a vida e 

mostrar como os seus conceitos melhoram a forma deles analisar o meio em que vivem e organizar em suas 

mentes seus próprios mapas mentais e noções referenciais do espaço diante do mapa. 

Para Castellar (2011, p. 133) 

 

A educação cartográfica contribui para que os alunos reconheçam a ação social e 

cultural de diferentes lugares, as interações entre as sociedades é a dinâmica da 

natureza em diferentes momentos históricos. 

 

 

Deste modo o projeto teve como principal objetivo educar cartograficamente e mostrar a importância da 

alfabetização cartográfica aos alunos da Escola Estadual Francisca Rosa da Costa, no município de Delmiro 

Gouveia-AL, tendo como foco estabelecer que os alunos aprendam a compreender os parâmetros didáticos da 

cartografia e seu uso no dia-a-dia bem como a organização do espaço perante ao mapa. 

 
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Esse trabalho de iniciação à docência teve com especificidade mostrar para os alunos da escola estadual 

Francisca Rosa da Costa em especificamente a turma do primeiro ano “A”, elementos básicos de mapa e como a 

alfabetização cartográfica é importante para a percepção espacial usada no cotidiano, podendo ser discutido 

também noções diferentes de espaço já que uma grande maioria de alunos reside nos perímetros rurais da cidade, 

o uso de geotecnologias foi essencial para que eles tivessem uma noção mais ampla do espaço geográfico em seu 

torno, visando o uso das geotecnologias no âmbito escolar. Para a realização desta ação nos consubstanciamos 

teoricamente em Almeida e Rigolin (2013), CASTELLAR (2011), SOARES, M. e KURKDJIAN, M(2001). 

O trabalho foi realizado inicialmente com o trato metodológico de aspectos teórico-conceituais: 

apresentação teórica na iniciação a cartografia desde o surgimento especifico dos primeiros usos de mapas e suas 

finalidades a suas aplicações tecnológicas,  
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No segundo momento foi proposto um mapa mental, de modo que eles analisassem o percurso da casa 

onde moram até a escola. 

Deste modo afirma Castellar (2011, p. 130): 

 

Para compreender um mapa como reprodução do real, é preciso entender sua realidade 

e sua linguagem. O mapa mental é o inicio desse percurso metodológico, permitindo o 

estudo de vivencia e auxiliando na leitura de um mapa.  

 

 

 Tendo essa bibliografia como base e como metodologia logica para seguir, demos início ao terceiro 

momento que foi a proposta de fixação de ensino foram os “jogos cartográficos” uma maneira didática de 

encontramos dinamizar os espaços e mapas através de brincadeiras. Desta maneira mostramos a eles mapas reais 

de suas cidades/povoados e localização da escola que e estudam comparando com outros pontos, podendo pôr 

em pratica as noções espaciais em geotecnologias com as mudanças de escala em tempo real. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O trabalho foi analisado quantitativamente e qualitativamente os conceitos sobre o tema que os alunos 

sabiam de referências do ensino fundamental, foi passado um questionário com perguntas afins para 

compreender a necessidade da sala sobre o tema cartografia. O mesmo questionário foi passo logo apos do fim 

do projeto, nele foi possível analisar o desempenho da turma, após o levantamento de dados foi aplicado o 

conteúdo de maneira didática e teórica de alfabetização para os mesmos. O uso de elementos como projetor para 

aula, GPS e outros elementos tornaram a aula mais dinâmica e proveitosa.  

Ainda é complexo o entendimento da cartografia principalmente quando os alunos não tiveram base nas 

series inicias. Mesmo com a dificuldade os resultados foram proveitosos o teste que foi passado no início do 

projeto também foi passado no final de maneira dinâmica numa aula mais prática com brincadeiras e jogos, onde 

foi possível ver o grande rendimento da turma sobre o tema deste modo foi possível verificar um ótimo retorno 

de aproveitamento de compreensão. 

 

CONCLUSÃO 

 
E por fim é de fundamental importância o ensino da cartografia no âmbito escolar, sabemos que ainda é 

uma discussão pertinente e que tem que ser levada em consideração pelos professores de rede básica de ensino, 

faz com que o aluno tenha noções de espaço e dinâmica de referências mentais, o trabalho tem que ser contínuo 

nas escolas e levar propostas cartográficas de maneira leve e descontraída que possa proporcionar uma maior 

afinidade dos alunos ao tema.  

Ressaltamos a importância do PIBID em nosso professo de formação como futuro docentes, 

principalmente na atual conjuntura política que se mostra pouca relevância nas diretrizes educacionais. 
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RESUMO: O presente trabalho, visa apresentar uma análise e reflexão acerca da obrigatoriedade  de abordar a  

temática da História da África e da cultura Afro-Brasileira na Educação Básica em todo país em cumprimento da 

Lei 10.639/03, que busca o fortalecimento, o reconhecimento e a valorização cultural dos africanos, seus 

descendentes e a sua contribuição para a formação da nossa cultura e entre outros aspectos, a superação de 

preconceitos para assim construirmos uma sociedade mais justa, com respeito a  diversidade. Este trabalho 

apresenta ainda o resultado de uma pesquisa de campo, na qual se pôde conhecer o que pensam os  professores 

sobre a obrigatoriedade do trabalho com a temática, qual a importância, as dificuldades de realizar o trabalho 

com esse tema, entre outros aspectos. Os resultados,  deixam claro, que para a concretização plena da lei, é 

necessário que haja formação para os profissionais desenvolverem de forma satisfatória o trabalho com  a 

temática. 
 

PALAVRAS CHAVE: Educação Básica, Cultura Afro-brasileira, Prática docente. 

 

History of Africa and afro-brazilian culture: challenges and possibilities in 

the school context. 
 

ABSTRACT: The present work aims to present an analusis and reflection about the obligation to address the 

theme of the History of Africa and Afro-Brazilian Culuture in Basic Education in every coutry in complicace 

with Law 10.639/03, which seeks to strengthen, recognize and cultural value of africans, their descendants and 

their contribution to the formation of our culture and among other aspects, overcoming prejudices in order to 

build a more just society with respect to diversity, This work also presents the results of a field research, in 

which it was possible to know what the teachers think about the obligatoriness of the work with the theme, 

what the importance is, the dificultes of carrying out the work with theme, among other aspects. The results 

make it clear that for the full implementation of the law, there is a need for training for professionals to 

satisfactorily develop work on the subject. 
 

KEYWORDS: Basic Education, Afro-brazilian Culture, Teaching practice. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Uma grande parcela da população brasileira é formada por negros e pardos, segundo pesquisas, o Brasil é  

o segundo país com a maior população de origem africana no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Eles 

trouxeram em sua bagagem cultura suas crenças, sua culinária e suas formas de sociabilidade. Todavia, com toda 

a riqueza da influência das matrizes africanas em nossa cultura, sabemos muito pouco sobre este continente e sua 

cultura, assim como  a sua contribuição para a  cultura brasileira. 
Com a publicação da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o trabalho com a temática Cultura Afro-

brasileira e africana, toda a cultura africana passa a ser valorizada, e este povo reconhecido e valorizado como 

ser humano, é  uma forma de reparar todo sofrimento que eles passaram ao serem escravizados, discriminados. 
Este trabalho, visa discutir a aplicabilidade da  Lei 10.639/2003 no contexto escolar, afim  de conhecer 

como se dá essa abordagem e  a importância do mesmo para  a valorização da cultura  e respeito a diversidade. O 

mailto:souza.jclecio@gmail.com
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mesmo apresenta inicialmente uma breve contextualização da história dos africanos no Brasil em seguida, uma 

apresentação e reflexão acerca da Lei nº 10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, documento este 

que embasa a Lei nº 10.639/2003. 
No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os 

portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos 

engenhos de açúcar do Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se 

fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos.  
O transporte era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Amontoados, em condições 

desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram lançados ao mar. Nas fazendas 

de açúcar ou nas minas de ouro (a partir do século XVIII), os escravos eram tratados da pior forma possível. 

Trabalhavam muito (de sol a sol), recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. 

Passavam as noites nas senzalas (galpões escuros, úmidos e com pouca higiene) acorrentados para evitar fugas. 

Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil Colônia.  
Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. 

Tinham que seguir a religião católica, imposta pelos senhores de engenho, adotar a língua portuguesa na 

comunicação. Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. 

Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas e até 

desenvolveram uma forma de luta: a capoeira.  
As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os senhores de engenho 

utilizassem esta mão de obra, principalmente, para trabalhos domésticos. Cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo 

amas de leite foram comuns naqueles tempos da colônia.  
O negro também reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. Foram comuns as revoltas nas fazendas 

em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os famosos quilombos. Estes, eram comunidades bem 

organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, através de uma organização comunitária aos moldes do 

que existia na África. Nos quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais 

religiosos. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi.  
Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiróz que acabou com o 

tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871 era aprovada a Lei do Ventre Livre que dava liberdade aos filhos de 

escravos nascidos a partir daquela data. E no ano de 1885 era promulgada a Lei dos Sexagenários que garantia 

liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Somente no final do século XIX é que a escravidão foi 

mundialmente proibida. Aqui no Brasil, sua abolição se deu em 13 de maio de 1888 com a promulgação da Lei 

Áurea, feita pela Princesa Isabel. 
Traços da cultura Afro-brasileira estão presentes hoje – na música popular, na literatura, no cinema, no 

teatro, na televisão, para não mencionar a culinária, o carnaval e várias outras práticas populares, juntamente 

com grande visibilidade nas festas regionais e nacionais, e claro, ainda existem as crenças populares. É também 

evidente que há uma enorme contribuição linguística africana no português falado no país, muito pouco 

verificado na História da Educação e  com alguma propriedade nas disciplinas que trabalham o nosso vernáculo. 

Esta afirmação pode ser sustentada como pode-se notar nas palavras a seguir: 

 
Algumas reflexões parecem necessárias quando se tenta compreender a 

invisibilidade dos negros nas abordagens históricas em educação. Se  por um lado 

esse fato pode indicar inexistência da participação desse segmento em crescentes 

níveis de instrução ao longo da história do Brasil, por outro, pode demonstrar que 

mais uma vez não pareceu relevante considerar os peculiares processos de acesso 

aos saberes formais instituídos. 
A necessidade de ser liberto ou de usufruir a cidadania quando livre, tanto durante 

os períodos do império, quanto nos primeiros anos na República, aproximou as 

camadas negras da apropriação do saber escolar, nos moldes das exigências oficiais. 

Sendo assim, embora não de forma massiva, camadas populacionais negras 

atingiram níveis de instrução quando criavam suas próprias escolas; recebiam 

instrução de pessoas escolarizadas; ou adentravam a rede pública, os asilos de 

órgãos  e escolas particulares. 
No que diz respeito ao esforço específico do grupo em se apropriar dos saberes 

formais exigidos socialmente, mesmo quando as políticas públicas não os 

contemplavam, fica latente a criação de escolas pelos próprios negros. Ainda se 

dispõe de poucos registros históricos dessas experiências, embora tenha 

existido(CRUZ, 2005, p.27) 
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         O reconhecimento de todas as contribuições dos africanos na formação do Brasil é recente. Para que os 

grupos étnicos africanos ganhassem visibilidade na sociedade brasileira foram necessários diversos movimentos 

e manifestações em prol deste reconhecimento. 
Entre as medidas legais que vêm sendo adotadas está à obrigatoriedade de tratar da cultura afro-brasileira 

e a história da África  na Educação Básica, sendo que várias políticas de reparação, reconhecimento e 

valorização da população afro-brasileira vêm sendo concretizadas na sociedade contemporânea. Uma dessas 

ações, como já sinalizado, é a Lei n° 10.639/2003 que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Africana 

e Afro-Brasileira no currículo da Educação Básica no país, pois esta lei é importante na medida em que a 

sociedade brasileira se apropria e reconhece o valor da história e da cultura africana, trazida pelos escravizados 

para o Brasil e mantida pelos seus descendentes ao longo dos tempos. 
A Lei nacional n.º 10.639/03 altera a Lei de Diretrizes  e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 e 

inclui os artigos 26-A, 79-A (vetado) e 79-B que trata  da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira no currículo escolar. No Brasil, a Lei n° 10.639/03, tem com um dos principais objetivos educar a 

população para as relações étnico-raciais. Estas relações que dizem respeito à reeducação dos diferentes grupos 

étnicos e dependem de ações que priorizem trabalhos conjunto, articulações entre processos educativos 

escolares, políticas públicas, movimentos sociais.  
É importante destacar, que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-

raciais não se limitam à escola. No entanto, exigem esforços da sociedade como um todo. De acordo com as 

Diretrizes Curriculares, a educação das relações étnico-raciais deverá oportunizar aprendizagens, trocas de 

conhecimento, desenvolvimento de projetos que visem a construção de uma sociedade justa, igual, equânime aos 

diferentes grupos étnicos. O art. 26 da Lei n° 10.639 institui que: 
 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-

se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Incluindo no 

Parágrafo 1º que O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à 

História do Brasil. (BRASIL, 2012). 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Com a finalidade de compreender como acontece o trabalho com a temática da Cultura Afro-Brasileira, 

realizou-se uma pesquisa de campo, com professores da Escola Municipal de Educação Básica Castro Alves, 

Instituição que oferta o Ensino Fundamental. O estudo foi realizado no período de julho   a agosto de 2018,  no 

Distrito de Barragem Leste, município de Delmiro Gouveia - Al, que localiza-se na região alagoana dos lagos, na 

grande bacia do São Francisco no semiárido, extremo oeste de Alagoas, fazendo limite com os municípios de 

Água Branca e Pariconha ao Norte; ao Sul com o Rio São Francisco (lago das hidrelétricas de Paulo Afonso e 

Xingó); ao Oeste com o rio e o lago Moxotó; e ao Leste com o município de Olho D’água do Casado. Trata-se 

de um Município histórico com o seu nome, uma homenagem ao desbravador cearense Delmiro Augusto da 

Cruz Gouveia, fundador da Vila da Pedra, hoje Delmiro Gouveia. O Distrito de Barragem Leste é o maior do 

município de Delmiro Gouveia, e tem uma forte e íntima ligação com a cidade de Paulo Afonso, em toda sua 

história, isto já foi uma constante, e o que fora apenas ligação no curso histórico, passa a ser uma dependência 

natural, visto que dista apenas 8 km para o centro da cidade.  
A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das 

técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos (LAKATOS, 2003). 
A escola na qual foi realizada a pesquisa, Escola Municipal de Educação Básica Castro Alves, é uma 

unidade de pequeno porte, contando com aproximadamente 300 alunos matriculados em 2018, distribuídos em 

11 turmas nos turnos matutino e vespertino. De acordo com o os dados levantados pelas  Instituição para a 

realização do Censo Escolar 2018, cerca de 13% dos alunos são negros ou pardos. O cenário de investigação e 

observação da prática pedagógica foram 11 professores, formados nas mais diversas áreas do conhecimento e 

com vasta experiência como docentes, na qual a  pesquisa teve como foco, entender como se dá o trabalho com a 

Cultura Afro-Brasileira na Instituição. Para apreensão dos dados da pesquisa em questão, o estudo não foi feito 

de forma aleatória. Para esse fim, utilizou-se os métodos necessários para se conduzir aos melhores resultados. 

Para a realização do estudo em evidência foi realizado uma pesquisa descritiva.  
 

tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena os dados, sem manipulá-los, isto é, 

sem interferência do pesquisador. Assim,  para coletar tais dados, utiliza-se de 
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técnicas específicas, tais como: entrevista, formulário, questionário e observação, 

leitura analítica(ALMEIDA,1996, p.58). 
 

 
Foi realizada uma pesquisa documental e  bibliográfica, que é um tipo de pesquisa descritiva, que 

consistiu em consultar vários autores que discutam a aplicação da Lei 10.693 de 2003 e demais diretrizes 

relacionadas a temática em estudo, pontuando desafios, os entraves culturais, sociais e políticos que dificultam o 

trabalho com a temática História da Cultura Afro-brasileira, além de avanços que existem pelo país afora. 
 Também foram realizadas entrevistas de cunho livre e flexível com os professores da Instituição onde 

ocorreu um encontro por vez com cada entrevistado face a face, visando à compreensão das perspectivas das 

pessoas entrevistadas sobre suas experiências em sala de aula. Estes atores sociais tornaram-se partes 

imprescindíveis para e efetivação de cada etapa da pesquisa. Aos professores foi garantido o caráter confidencial 

do estudo, e para não denegrir a imagem dos envolvidos utilizou-se as seguintes menções aos entrevistados: 

informante a, informante b, informante c, informante etc. A entrevista foi imprescindível na realização desta 

pesquisa , pois como elucida Gil (2002), entre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que apresenta 

maior flexibilidade, e pode caracterizar-se como informal, focalizada, parcialmente estruturada e totalmente 

estruturada. A entrevista parcialmente estruturada foi a que melhor se adequou ao estudo em evidência, pois ela 

“é guiada por relação de pontos de interesses que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso” (GIL, 

2002), contribuindo de forma mais precisa para que seus objetivos fossem alcançados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A promulgação da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da História  da África e Cultura Afro-

brasileira, significou um grande avanço na superação dos preconceitos contra os descendentes africanos, 

reconhecendo a sua cultura, sua história e  a contribuição para a  formação da nossa cultura. Na visão dos 

educadores entrevistados, a obrigatoriedade do trabalho com a temática, representa  um novo caminho, para a 

desmistificação de alguns pensamentos e preconceitos construídos sobre  os afrodescendentes,  é um trabalho a  

ser realizado, por toda a  sociedade,  e a tem escola uma grande responsabilidade nesse processo. 

 
 É importante que se inicie na Educação Básica, este trabalho de conscientização  e 

valorização no que se refere a História da Cultura Afro-Brasileira e Africana, uma 

vez que as nossas raízes e muitos de nossos costumes estão diretamente ligados ao 

povo africano. (INFORMANTE A). 

 
É de suma importância, pois nos leva a  buscar conhecimentos e conhecer sobre a  

nossa cultura, a nossa formação, e mais do que isso, a realizar um trabalho contra o 

preconceito e  valorizar a cultura africana. (INFORMANTE C). 

 
 É uma iniciativa necessária e pertinente, em nosso  pais, já que o mesmo é tão 

miscigenado, com forte influência histórica africana na formação étnica 

brasileira(INFORMANTE D) 
 
 

 Entretanto, apesar de os profissionais reconhecerem a importância da Lei e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e  para o Ensino de História  e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (Parecer CNE-CP 003/2004), que traz orientações para o trabalho com a temática, falta aos 

profissionais conhecimento desses documentos, do seu conteúdo como mostra  a Tabela 1.  
 
TABELA 1: Conhecimento dos entrevistados acerca dos documentos que normatizam o ensino da História 

da Cultura Afro-Brasileira e  Africana. 

 
Percentual (%) Conhecimento da Lei 10.639/03 e das DCNs 

26 Conhece  o texto na íntegra. 
30 Desconhece totalmente. 
44 Conhece parcialmente 

FONTE: Pesquisa de campo, julho/agosto de 2018. 
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Uma justificativa, para não ter conhecimentos dos documentos que regem o trabalho com a temática, é o 

fato de terem concluído os estudos, seja e nível de Graduação ou Pós-Graduação à alguns anos, quando não se 

era dado tanta ênfase a  temática. 
 

Tenho conhecimento superficial da lei, mas já tive acesso ao texto, porém 

desconheço totalmente as DNCs. (INFORMANTE B) 

 
Conheço superficialmente, pois faz anos que parei de estudar e não paramos para 

debater a temática e buscar conhecer melhor esses  documentos(INFORMANTE E). 
 
 

Com base na fala dos professores, do seu conhecimento superficial, ou desconhecimento dos textos que 

embasam a abordagem da temática, surge a pergunta: A temática é trabalhada no dia a dia?  As diretrizes, 

contemplam um conjunto de ações, estratégias pedagógicas de modo a lei ser concretizada, ações está como: 

incentivos a pesquisas escolares sobre História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, organização e  divulgação 

de lugares de memória que divulgue a  cultura entre outros. No que se refere ao trabalho com a temática, de 

forma contextualizada nos mais diversos componentes curriculares, estes são enfáticos ao afirmar: 

 
A temática é abordada especificamente em datas comemorativas, como: Dia da 

Consciência Negra, Abolição da escravatura etc. (INFORMANTE A) 

 
Somente na  disciplina de História, tendo como referência apenas o conteúdo do 

livro didático, e nas atividades de Artes (INFORMANTE B). 
 

 Não trabalho com a temática como estabelece a toda a documentos que orientam a 

realização do trabalho, exceto, quando encontro um conteúdo no livro, ou quando a 

escola elabora um projeto na área, o que raramente acontece. (INFORMANTE C) 

 
Apesar  de ter consciência de que os alunos, necessitam conhecer mais a História e 

Cultura Africana e a sua influência na formação da nossa cultura, a temática não é 

abordada como se deveria, deixando muito a desejar (INFORMANTE F) 
 

 

Para os entrevistados, a não concretização  da lei, da realização plena do trabalho com  a temática no 

contexto da Instituição, deve-se a  falta de conhecimento da  história da África, de sua cultura e  de todo processo 

de formação cultural do Brasil, assim como a ausência de cursos de capacitação,  associado a  falta de recursos, 

técnicas para a  abordagem da temática, além o que, os livros didáticos deixam a desejar , com relação ao 

tratamento da História da África , cultura etc. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir de toda a  discussão realizada, da análise da pesquisa, pode perceber-se que, quase 10 anos depois 

da promulgação da Lei 10.639/03, que alterou a  Lei 9.394.96 e  da Elaboração das Diretrizes, ainda existe 

muitos desafios a  serem superados de  modo, a que o texto da Lei e das Diretrizes, se concretizem plenamente, 

de forma  a levar conhecimentos  a todos sobre esse continente que teve sua gente explorada no Brasil e  em 

outros países, mais que contribuíram para o nosso enriquecimento cultural, quer na culinária, na dança, na 

música etc. 
Mais do que reconhecer a cultura e valorizar, é necessário  respeitar as diferenças, e acabar com certos 

estereótipos,  promovendo a justiça social, e reconhecendo os negros, à sua descendência africana, como pessoas 

com direitos e deveres, que contribuíram e  contribuem para a formação do nosso país. 
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Metodologia no ensino de química: a experiência do PIBID na escola 
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(1) Graduando em licenciatura em Química pela UNEAL e bolsista PIBID/CAPES de novembro de 2016 até 

março de 2018; (2) Graduando em licenciatura em Química pela UNEAL e bolsista PIBID/CAPES de novembro 

de 2016 até março de 2018. (3) Professora Assistente no Curso de Licenciatura em Química pela Universidade 

Estadual de Alagoas – UNEAL Campus Arapiraca. Possui Mestrado em Educação Brasileira pela Universidade 

Federal de Alagoas. 

 

RESUMO: As dificuldades dos alunos recém-chegados ao ensino médio são cada vez mais nítidas, em 

especial ao conhecimento básico do estudo da química. O ensino de química encontra-se com sérios problemas 

relacionados, particularmente, ao desinteresse pela disciplina por parte dos alunos e principalmente pela falta de 

aulas mais dinâmicas e atrativas. Neste contexto, este trabalho foi realizado pelos bolsistas do Programa 

Institucional de Iniciação a Docência – PIBID/QUÍMICA da Universidade Estadual de Alagoas e teve como 

objetivo buscar alternativas no lúdico juntamente com aulas complementares o avanço no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, e dar todo suporte a fim de que as dificuldades sejam sanadas através de uma 

metodologia caracterizadas pela dinamicidade e uma abordagem mais prática com os alunos do 1° ano do ensino 

médio da Escola Estadual José Quintella Cavalcanti. De fato, não há uma receita que traga um sucesso eminente 

e que possa ser utilizado com alunos de todas as escolas, cada objeto de estudo apresenta suas peculiaridades, 

porém o essencial é buscar por novas intervenções com o intuito de que o quadro educacional avance como um 

todo. Obtivemos um rendimento satisfatório, além de um comprometimento e entusiasmo por parte dos alunos 

para com o ensino de química indiscutível que contribuíram para o aumento da análise qualitativa. Assim, 

podemos entender que o ensino da química não se da apenas através de cálculos e fórmulas, pois de nada vale 

todo o domínio e conhecimento da disciplina se não conseguimos transmitir nosso conhecimento para nossos 

alunos.  

PALAVRAS CHAVE: metodologia, lúdico, intervenção. 

 

Methodologies in the teaching of chemistry: The experience of PIBID in 

school José Quintella Cavalcanti 

 

ABSTRACT: The difficulties of newcomers to high school are becoming clearer, especially to the basic 

knowledge of the study of chemistry. The teaching of chemistry is with serious problems related particularly, the 

disinterest for the discipline on the part of the students and mainly by the lack of classes more dynamic and 

attractive. In this context, this work was carried out by the scholarship recipients of the Institutional Program for 

Teaching Initiation - PIBID / QUÍMICA of the State University of Alagoas and had as objective to seek 

alternatives in the ludic along with complementary classes the advancement in the process of teaching and 

learning of the students, support so that the difficulties are solved through methodologies characterized by 

dynamicity and a more practical approach with the students of the 1st year of high school at the José Quintella 

Cavalcanti State School. In fact, there is no recipe that brings eminent success and can be used with students 

from all schools, each object of study presents its peculiarities, but the essential thing is to seek new 

interventions in order for the educational framework to advance as one all. We obtained a satisfactory yield, in 

addition to a commitment and enthusiasm on the part of the students towards the teaching of indisputable 

chemistry that contributed to the increase of the qualitative analysis. Thus, we can understand that the teaching 

of chemistry is not only through calculations and formulas, because nothing is worth all the domain and 

knowledge of the discipline if we cannot pass on our knowledge to our students. 

 

KEYWORDS: Methodologies, playfulness, intervention. 
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INTRODUÇÃO  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), tem como um dos principais 

objetivos abreviar as experiências que serão vivenciadas pelos graduandos de licenciatura na prática de sua 

profissão, à docência. O sucesso do programa que já está em vigor há mais de dez anos é dado pelo simples fato 

de ser um “divisor de águas” na mente dos discentes de licenciaturas, antecipando e reunindo experiências que 

serão vividas dentro de sua profissão, possibilitando aos mesmos uma preparação ainda mais completa para que 

seja possível enfrentar os dilemas de toda uma carreira de docência.  

 Outro ponto pertinente é dado pela grande contribuição por parte das escolas que recebem o projeto, ele 

proporciona aos alunos do ensino básico todo suporte para instigar o aprendizado, uma vez que, muitas das 

vezes, devido à superlotação, ou a indisciplina, não é possível dar todo o suporte necessário aos alunos que 

sentem maior dificuldade no ensino de química em relação aos outros. Desta forma, o programa PIBID vem 

possibilitar aos estudantes a oportunidade de aprendizado bem mais amplo e incisivo, facilitando e aprimorando 

sua base para a vida acadêmica, profissional e social, além de contribuir para o aprendizado dos estudantes 

através de intervenções realizadas no decorrer do projeto. 

Além dos pontos já apresentados, o programa nos permite enquanto bolsistas, desenvolver novas 

atividades que venham a contribuir para o aprendizado dos alunos. E com esse intuito e em conformidade com a 

professora regente, foi desenvolvido este projeto que forneceu aos alunos do primeiro ano do ensino médio a 

possibilidade de rever e tirar suas dúvidas e inquietações a respeito do ensino de química em um contexto bem 

mais amplo e categórico com o aprendizado. 

Em nosso cotidiano atual é fácil ver que em muitas escolas o mais importante é o 

cumprimento de todo conteúdo, não se importando com a compreensão dos mesmos. 

E por isso, o professor é obrigado a correr com os conteúdos para dar “conta” da 

disciplina, com toda esta correria e tendo em vista que hoje além das dificuldades 

apresentadas pelos alunos em aprender química, muitos não sabem o motivo pelo qual 

estão estudando-a, nem sempre esse conhecimento é transmitido de maneira que o 

aluno possa entender a sua real importância para o nosso  mundo. (Moura e Valle 

2006. p.135). 

 

 E é com a finalidade de realizar um rearranjo nessa realidade que o presente projeto surge, visando 

através de uma metodologia alternativa, buscar facilitar o aprendizado dos estudantes, preparando-os 

academicamente para os anos subsequentes e fornecendo uma base mais segura e preponderante para o ensino de 

química, não apenas de acompanhamento para substanciar o ensino, mas que mostre o estudo da disciplina aos 

alunos do primeiro ano do ensino médio da escola Professor José Quintella Cavalcanti situada na cidade de 

Arapiraca-AL a possibilidade de uma dinamicidade no estudo da mesma, visto que, encontramos um déficit de 

aprendizado nas noções básicas não só do ensino de química, mas também de outras disciplinas que compõe o 

entendimento do estudo da mesma, como por exemplo, a matemática.   

 Dificuldades estas, que já perscruta desde os anos iniciais, e isso devido a uma série de fatores, entre 

eles e mais frequente, a dificuldade do aluno com as disciplinas já mencionadas, por haver cálculos e um 

raciocínio mais detalhado sobre certas áreas do conhecimento.  Trazendo alternativas que facilitem o 

aprendizado do aluno nas áreas do conhecimento de química e com a certeza de ser possível inibir os déficits nas 

áreas de conhecimento, foi proposto à ação do reforço como um facilitador para o aprendizado, trazendo uma 

metodologia diferenciada para que a relação professor-aluno seja alterada e chegue a um estado de harmonia e 

eficácia cada vez mais concreta, segundo SANTOS (2004. p.11)  

As propostas mais inerentes, para o ensino de Química, têm como um dos 

pressupostos a necessidade do envolvimento ativo dos alunos nas aulas, em um 

processo interativo, professor-aluno, em que as concepções conceituais dos alunos 
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sejam contempladas. Isso significa criar oportunidades para que eles expressem como 

vêem o mundo, como entendem os conceitos, quais são as suas dificuldades. 

 

 Uma das finalidades do ensino é proporcionar aos educandos a capacidade de aprender de forma 

flexível, eficaz, autônoma (Pozo, 2003), além de desenvolver o raciocínio estratégico, diversificado e capaz de 

superar obstáculos (Pedroso, 2009).  Abordando as atividades lúdicas que são elementos bastante úteis no 

processo de construção e fixação do conhecimento, permitiu desenvolver competências de contexto formativo 

em vários quesitos, como comunicação, trabalho em equipe e melhor compreensão do assunto estudado em sala 

de aula.  

 Os jogos são indicados como um tipo de recurso didático educativo e podem ser utilizados em 

momentos distintos, como na apresentação de um conteúdo para ilustração de seus aspectos relevantes, como 

revisão ou síntese de conceitos importantes e avaliação de conteúdos já desenvolvidos. Considerando que a 

disciplina de química é tida no ensino médio como uma matéria difícil, ou quase sem nenhum interesse para os 

alunos, entende-se que o jogo pedagógico, usado como forma de motivar a aprendizagem e facilitar a 

compreensão dos seus conteúdos, torna-se uma ferramenta didática bastante satisfatória, ao mesmo tempo torna 

a aula mais dinâmica e atrativa (TEIXEIRA et al, 2016).  

 Foi buscada a aplicação de uma metodologia alternativa a qual podemos denominar de sócio-behave.

  Esta locução origina-se do termo behaviorismo que vem da expressão em inglês behave, que significa 

comportamento ou ato de comporta-se, manifestar-se. E esta, com base nas teorias de John Watson que defendeu 

que “o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio” (TEIXEIRA, 2007, p.44). 

Quer dizer, determinados incentivos fazem com que o organismo dê determinada resposta, pois os organismos 

ajustam-se aos ambientes e através da formação dos hábitos.  

 Tendo em vista que é subentendido que o papel do professor é ensinar e do aluno, aprender, e neste 

meio termo existem o que podemos denominar “pontes” no campo pedagógico para que o mesmo obtenha êxito, 

tratamos a metodologia sócio-behave como alternativa de conseguir o alcançar o aprendizado por parte do aluno.

  

 Atravessando e complementando as teorias de Watson sobre a análise de comportamento, o 

behaviorismo acrescenta que o comportamento é como uma interação entre o que o sujeito faz e o ambiente no 

qual ele faz algo. “O behaviorismo dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as 

ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (as estimulações)” (TEIXEIRA, 2007, p. 45).  

 Desta forma, é possível estimular e induzir através do ambiente físico e emocional o aluno a adquirir 

um aprendizado mais atrativo e sugestivo, deixando suas dificuldades para trás, acarretando desta forma, o 

aprendizado. E isso através de uma postura mais dinâmica, fazendo com que o estudante participe e “se veja 

dentro do conteúdo”. Isto pode ser conseguido através da participação do aluno de forma democrática, onde o 

professor não é o detentor da palavra.  

 Com isso, pretendeu-se diagnosticar e remediar as dificuldades individuais dos alunos participantes das 

aulas de reforço voltadas ao ensino de química, fornecendo a oportunidade para que o mesmo consiga sanar e 

inibir suas dificuldades no ensino de química, influenciando diretamente em sua vida acadêmica. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Esta pesquisa também é classificada como qualitativa, pois, deve-se verificar que ela possui ações de 

análises que se apresentam de forma específica e que possuem características semelhantes (BARROS & 

MOLINA 2013). Este tipo de pesquisa é fundamental para que se perceba o conhecimento prévio que o aluno 

carrega sobre a química e suas percepções em função da mesma, pois “a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como fonte direta dos dados, as pesquisas qualitativas focam em mostrar o processo e não simplesmente 

os resultados e o produto” (Bogdan 1982 apud TRIVIÑOS, 1987, p. 128-130). 
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O Projeto vem ser um facilitador para o aprendizado do ensino de química através de uma abordagem 

diferente da convencional geralmente usada dentro da sala de aula no decorrer do dia a dia. Mediante uma 

linguagem mais próxima do cotidiano dos alunos, de aulas interativas, buscando a dinamicidade com mais afinco 

e atividades em pontos estratégicos dos conteúdos trabalhados diariamente dentro da sala de aula para maior 

fixação. “A melhor forma de capacitar os alunos é fazer com que os empreguem durante o processo de formação, 

atuando não como receptores, mas na qualidade de co-autores do que está sendo ensinado”. (ALMEIDA, 1985). 

Com isso, algumas atividades foram abordadas de maneira mais enfática e dinâmica, com o objetivo de 

buscar uma proximidade com os alunos e desta maneira, usar essa imediação como simplificação do conteúdo 

para maior obtenção do aprendizado do ensino de química.  “A aplicação da ludicidade em sala de aula se mostra 

como um bom instrumento de ensino para o aprendizado real, fazendo com que o ensino esteja presente também 

no cotidiano do aluno” (ALBUQUERQUE & SILVA, 2006).  

 É certo que quando falamos do lúdico, não estamos tratando de se abster do ensino para brincadeiras 

triviais ou descontextualizadas, mas sim, de abordagens pertinentes dentro do conteúdo ministrado em questão, a 

fim de favorecer o aprendizado de forma dinâmica e direta, tal abordagem é acarretada com bons sorrisos e 

satisfação por parte de todos, pois o lúdico trás a magia do encantamento, que traz ao aluno os sentimentos de 

entusiasmos e prazer (SANTOS ORG, 2010).  

 As atividades foram realizadas entre abril e setembro de 2017 com alunos do 1° ano do ensino médio da 

escola estadual José Quintella Cavalcanti situada em Arapiraca-AL. Foi possível detectar em certos alunos 

algumas dificuldades exageradas em certas disciplinas e isso através da análise comportamental que visa 

entender em função do que o comportamento do indivíduo está baseado e dessa forma, poder trabalhar 

alternativas que sejam concisas e práticas quanto ao desenvolvimento do aluno com a disciplina ao qual 

demonstra maior dificuldade podendo chegar ao êxito por caminhos alternativos que outrora seria difícil 

alcançar. 

Após a finalização do bimestre foi feito a análise dos dados que se dividiu em duas etapas. Inicialmente, 

os dados quantitativos da pesquisa foram tabulados e analisados através de estatística descritiva no programa 

Microsoft Excel 2016. As análises foram feitas por meio de distribuições de frequência, comparação de médias e 

correlações com o dia a dia. Posteriormente, as informações foram analisadas por meio da definição de 

categorias de análise, as quais proporcionaram uma análise descritiva das informações.  

 Dentre as atividades e abordagens trabalhadas com os alunos, refutamos que a postura do professor é 

um grande divisor de águas para que seja cativada a atenção dos alunos e que as abordagens possam surtir efeito. 

Após cada conclusão de conteúdo, fora feito rodas de conversas onde se se deixava de lado, quadro e lápis e o 

essencial era entender o que se passava entre as os alunos, mediando entre a dúvida e a aprendizagem para que as 

pendências sobre o conteúdo pudessem ser sanadas, outra abordagem foi à elaboração de pequenos questionários 

junto ao conteúdo para que os mesmos desenvolvessem o senso crítico sobre tal conteúdo e houvesse a 

aprendizagem do conceito e a aplicação do mesmo no dia a dia os estudantes do ensino médio, além do uso do 

lúdico como, por exemplo, por meio de jogos didáticos que eram aplicados em conformidade com o conteúdo 

trabalhado. 

Além de objetos de aprendizagem como, por exemplo, rodas de conversas, maneiras de aplicação 

alternativas, como por exemplo, questionários com linguagem mais simples, jogos didáticos, como o “QUI-

MICO” – ÁTOMOS E MOLÉCULAS, jogo lúdico que requer que o aluno associe as imagens das cartas com 

suas respectivas definições. O jogo é composto por 25 cartas sendo 12 cartas contendo imagens relacionadas 

com átomos e moléculas, 12 cartas contendo definições e características do respectivo assunto, e uma carta 

contendo o QUI-MICO, foram usados a fim de tornar o ensino de química ainda mais atrativo e melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No primeiro bimestre letivo enquanto ainda se fazia o diagnóstico dos alunos recém-chegados ao ensino 

médio foram realizadas sondagens e análises com base nas aulas e atividades avaliativas trabalhadas pela 

https://products.office.com/pt-br/excel
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professora regente, dessa forma, foi possível notar alguns pontos frágeis nos conhecimentos base dos alunos no 

que se refere ao estudo da química e em outros campos das ciências que acabam por complementar o estudo da 

disciplina e consequentemente torna a dificultar a compreensão da mesma. Dessa forma, foi possível elaborar o 

seguinte projeto para que esse déficit seja sanado e não só o desempenho, mas que o conhecimento adquirido 

possa servir como base nos anos subsequentes de estudo.  

 Depois de feito a análise quantitativa e qualitativa como meio de aceitação por parte dos alunos foi visto 

o desempenho dos 43 alunos da turma “A” e os 42 alunos da turma “B” do 1° ano do ensino médio vespertino da 

escola estadual José Quintella Cavalcanti e foram obtidos dados expressivos com relação ao desempenho dos 

alunos. É possível notar certo grau de aproveitamento nem ambas as turmas em relação aos semestres passados e 

como é importante a abordagem de uma disciplina que causa um receio nos alunos muitas vezes pela cultura 

negativa que é empregada à mesma é algo desafiador, trazê-la em uma linguagem dinâmica é essencial para 

cativar os alunos e poder mostrá-los o quão a química está presente em seu dia a dia. Essa “barreira” cultural 

advém de um contexto de que as disciplinas das ciências da natureza incluindo o ensino de química são taxadas 

com difícil, e é fundamental não mostrar o ensino de química dessa forma, mas sim, algo que o estudante 

perceba que está presente em seu dia a dia. O desenvolvimento do estudante em relação a sua percepção a 

disciplina é algo que está intrínseco, a análise qualitativa é essencial para que essa percepção seja alterada e que 

o estudo da química possa ser visto pelos estudantes como algo substancial para seu conhecimento de mundo.   

 

CONCLUSÃO 

Dessa forma podemos concluir que os resultados obtidos foram mais que satisfatório, pois além do 

aumento no rendimento, foi possível ver o comprometimento e maior interesse dos alunos para com as aulas que 

seguiam um turno contrário ao que os mesmos já estudavam.  

 Dessa forma, é visto que a abordagem já mencionada é de grande valia, pois a mesma surge com o 

interesse de minimizar o déficit de alguns alunos que em alguns casos já ocorre há algum tempo. As aulas de 

reforço aconteceram para quebrar esse quadro, diagnosticando e tomando ações para resolver todas as questões e 

para garantir o aprendizado de todos.  

 Além de proporcionar aos alunos uma reformulação em sua base de conhecimento relacionado ao 

ensino de química numa abordagem mais dinâmica aplicada dentro de sala de aula com apoio da professora 

regente que se demonstrou totalmente aberta às atividades e adepta das intervenções acontecidas dentro das salas 

de aulas, como jogos e um perfil mais dinâmico para com o relacionamento diário com os alunos no que diz 

respeito ao ensino de química. 

Pudemos comprovar na prática que ter o domínio do conteúdo é fundamental, mas saber os meios e 

métodos de passar para os alunos o conhecimento é o essencial. O saber multidisciplinar e o dinamismo por meio 

do lúdico e as aulas complementares tornaram as aula mais atrativas e proveitosas, o diferencial é o foco, a cada 

aula uma nova reinvenção, os alunos mudam no decorrer do avanço tecnológico, e nós, como transmissores de 

conhecimento temos que estar a par de todas essas mudanças buscando sempre novos métodos e intervenções 

que venham melhorar o processo educativo.  

A posse de um diploma não garante a excelência de um educador, um bom professor se faz por meio 

de capacitações, estudos, busca por novos conhecimentos e práticas. A química não se ensina apenas por 

cálculos e fórmulas, mas da maneira didática que estes conhecimentos são transmitidos, pois de nada vale todo o 

domínio e conhecimento da disciplina se não conseguimos transmitir nossos conhecimentos para o aluno, e todos 

esses saberes de compreensão, reflexão e aprendizagem conseguimos com as intervenções desenvolvidas durante 

o programa de iniciação a docência. 
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O ensino superior no contexto alagoano: atores e fatores relevantes da 

formação econômica e social de Arapiraca 

Fabiano Santana dos Santos57 
 

RESUMO: O artigo aqui apresentado é fruto de uma tese de doutorado em Serviço Social cuja proposta 

central foi analisar a educação no contexto neoliberal do capitalismo contemporâneo por meio do Programa de 

Apoio à Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI), averiguando as 

proximidades existentes entre as suas diretrizes e as recomendações direcionadas pelo Banco Mundial às nações 

subdesenvolvidas entre os anos de 1994 e 2003, verificando, assim, a existência de um favorecimento da 

instauração da gestão empresarial no ensino superior público brasileiro e os seus limites para efetiva 

democratização da cultura e para qualificação da formação acadêmica. O recorte deste artigo tem como foco 

descrever o surgimento do ensino superior em Arapiraca/AL, culminando com a criação da Universidade Federal 

de Alagoas (UFAL), explanando ainda os impactos econômicos e sociais que a educação proporciona a este 

estado. A pesquisa é de abordagem qualitativa e tem como métodos a pesquisa documental e bibliográfica. 

Assim, espera-se que os resultados apresentados aqui possam contribuir para a ampliação das discussões 

envolvendo o ensino superior no estado e seja um incentivador para o surgimento de outras pesquisas 

relacionadas ao processo de ampliação do acesso a essa modalidade de ensino no país. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino superior, expansão, Alagoas. 

 

ABSTRACT: The article presented here is the result of a doctoral thesis in Social Service whose main 

purpose was to analyze education in the neoliberal context of contemporary capitalism through the Program to 

Support the Restructuring and Expansion Plans of the Brazilian Federal Universities (REUNI) between the 

directives and recommendations directed by the World Bank to the underdeveloped nations between 1994 and 

2003, thus verifying the existence of a favorable introduction of business management in Brazilian public higher 

education and its limits for the effective democratization of culture and qualification of academic training. The 

focus of this article is to describe the emergence of higher education in Arapiraca/AL, culminating in the 

creation of the Federal University of Alagoas (UFAL), also explaining the economic and social impacts that 

education provides to this state. The research is qualitative approach and has methods as documental and 

bibliographic research. Thus, it is expected that the results presented here may contribute to the expansion of the 

discussions involving higher education in the state and be an incentive for the emergence of other research 

related to the process of expanding access to this type of education in the country. 

 

KEYWORDS: Higher education, expansion, Alagoas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Esse artigo faz parte de uma pesquisa de maior amplitude, desenvolvida entre os anos de 2013 a 2017, 

que abordou o tema da expansão das universidades brasileiras e das matrículas de estudantes no ensino superior 

público estimuladas pelo Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

Brasileiras, conhecido como REUNI, implantado pelo Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007, e encerrado em 

2012. Criado durante o governo Lula, com a delimitação de cinco anos de duração, a política pública tinha os 

objetivos de reestruturar as universidades federais existentes e ampliar o acesso e a permanência no ensino 

superior por meio da criação de novas instituições. Com a meta de dobrar em dez anos o quantitativo de alunos 

matriculados nos cursos de graduação, o governo calculou um investimento total de R$ 3,5 bilhões até o ano de 

2012. De acordo com o balanço do primeiro ano de programa, divulgado pelo governo, as 57 universidades que 

                                                             
57 Professor Adjunto no curso de Administração da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), campus 

Arapiraca. fsantana@arapiraca.ufal.br 
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aderiam ao REUNI – dentre elas a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – superaram a meta de criação de 

novas vagas para esse período, com 15 mil novas matrículas. Além disso, o documento informa que foram 

criados 180 cursos de graduação e autorizadas 1.821 vagas para professores. A interiorização promovida pelo 

programa ampliou o número de municípios com ensino superior federal, passando de 114, em 2003, para 235, 

em 200858 (BRASIL, 2009). Dessa forma, é possível evidenciar que houve efetivamente uma relativa ampliação 

de matrículas e expansão do ensino superior, levando a universidade para regiões afastadas dos grandes centros. 

Contudo, nesse mesmo contexto é possível observar diversos mecanismos que vêm mudando o caráter da 

universidade como um todo, com ampliações equivocadas e a criação de programas de expansão sem a 

participação dos principais atores sociais. 

Desse modo, essa pesquisa apresenta, ainda que de forma não totalmente contemplativa, os 

antecedentes históricos da educação superior no estado de Alagoas, em especial o município de Arapiraca, 

analisando os aspectos centrais da formação social dessa região e suas determinações sobre a projeção da UFAL. 

Nesse contexto é possível observar a singular influência das camadas dominantes locais sobre a constituição das 

primeiras instituições de ensino da localidade, culminando com a criação da Universidade de Alagoas. 

Apresentar-se-á ainda o processo de interiorização do ensino superior em Alagoas, iniciado em 2006, com 

destaque para o campus Arapiraca. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A presente pesquisa, de base qualitativa, consistiu na análise documental de diversos materiais, como 

relatórios oficiais emitidos pelo Ministério da Educação (MEC), relatórios de gestão da UFAL, documentos 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 REUNI. 

Para a obtenção das informações necessárias para elucidação dos questionamentos lançados nessa 

pesquisa foram realizadas 24 entrevistas semiestruturadas, abordadas de modo triangulado com o levantamento 

documental e bibliográfico. Acredita-se que essa tipologia de entresita foi a mais adequada para a pesquisa, 

pois, de acordo com Gil (1999, p. 120), nela “o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o 

assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada”. Triviños (1987, p. 146), 

complementa informando que a entrevista semiestruturada "valoriza a presença do investigador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação". 

Todas as entrevistas foram gravadas no formato digital (totalizando mais de 17 horas de gravação) com 

o consentimento do respondente, sendo apresentado e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

fornecendo ao inquirido mais segurança sobre o anonimato, sobre os cuidados éticos de tratamento dos dados e 

a liberdade do mesmo para interromper a participação no processo de investigação. 

                                                             
58 Sendo que a projeção do governo era alcançar 275 cidades até 2014. 
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A verificação das informações obtidas foi realizada por meio de análise de conteúdo, optando-se pelo 

uso do software Nvivo 2.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para compreender o contexto em que ocorreu a interiorização da universidade foco deste estudo, é 

preciso analisar e resgatar, mesmo que de maneira incipiente, os antecedentes históricos da educação superior em 

Arapiraca, bem como os aspectos centrais da formação social do estado e suas determinações sobre a projeção da 

UFAL.  

Arapiraca, segunda maior cidade do estado, está localizada geograficamente na mesorregião do Agreste 

Alagoano que, além deste município, engloba as microrregiões de Palmeira dos Índios e Traipu. A distância 

entre Arapiraca e a capital Maceió é de 131km, tendo conexão por estradas rodoviárias em no máximo duas 

horas (sendo este o único acesso possível59). Segundo estimativas do IBGE (2015), a cidade possui uma 

população de 232.671 habitantes. Por estar localizado na região central do estado, esse município tornou-se, a 

partir do século XIX, a principal rota de passagem dos trabalhadores da cana-de-açúcar na locomoção entre a 

Zona da Mata, o Agreste e Sertão. O constante fluxo de trabalhadores em busca de trabalho fez surgir, em 1884, 

uma das maiores feiras livres da região, tornando-se essencial para o abastecimento de todo um território. 

O município foi fundado por Manoel André Correia dos Santos, genro de Manoel da Silva Valente, 

português influente que chegou ao Brasil junto com a família real. Como não poderia deixar de ser, o 

povoamento dessa região seguiu a mesma tendência identificada em todo o estado, com as famílias abastadas 

expandindo suas terras e “dando a esses grupos familiares dispostos em cada região, o poder de decidir 

politicamente, de acordo com os seus interesses particulares e convenientes de seus grupos” (ALMEIDA, 1999, 

p. 36). 

Com a sua emancipação, em 30 de maio de 192460, houve um aumento na produção agrícola, tendo 

como principais produtos a mandioca e o algodão. Na década de 1940, dá-se início na região a cultura do fumo, 

espalhando-se rapidamente e substituindo aos poucos as demais produções em atividade. Devido à grande 

concentração de plantações e fábricas ligadas a fumicultura, a cidade recebeu na década de 1970 o título de 

“Capital do fumo”, com a maior plantação contínua do país, chegando a possuir nesse período 50 mil hectares de 

área cultivada. O desenvolvimento do setor fez surgir à necessidade de mais investimentos em infraestrutura 

urbana. Assim, importantes rodovias foram construídas, tornando o município um dos mais importantes centros 

                                                             
59 Até a conclusão dessa pesquisa as obras para a construção do Aeroporto Internacional de Arapiraca ainda não 

haviam sido iniciadas. O atual aeroporto é utilizado apenas como aeroclube. O projeto do novo empreendimento 

faz parte do Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), do Governo Federal. Do total de R$ 2,1 

bilhões previstos para o Nordeste, R$ 125,6 milhões devem ser destinados aos dois aeroportos de Alagoas – o 

outro município a ser beneficiado é Maragogi (DER-AL, 2013). 
60 Até então a cidade já esteve subordinada aos municípios de Penedo, Porto Real do Colégio, São Brás e 

Limoeiro. Um dos principais defensores da emancipação arapiraquense foi o Major Esperidião Rodrigues, 

sofrendo sansões de autoridades da cidade de Limoeiro devido a interesses políticos e econômicos. Após 

intensos embates, a separação foi concretizada e Esperidião Rodrigues se tornou o primeiro prefeito de 

Arapiraca. 
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de abastecimento agropecuário, comercial, industrial e de serviços do Nordeste (TAVARES e RAMALHO 

FILHO, 2008; LEITE, 2009; SOUZA e MARISCO, 2009). 

A exploração do fumo em Arapiraca exigia um considerável contingente de trabalhadores e, dessa 

forma, fez eclodir na região um intenso movimento de migração temporária – em muitos casos, permanente – de 

mão de obra, oriunda essencialmente da Zona da Mata e do Sertão. Entretanto, a ascensão do fumo 

arapiraquense, que chegou a representar 10% da produção nacional e possuir uma área plantada de 13 mil 

hectares, não durou muito, entrando em decadência na década de 1980. Para Nardi (2003), fatores como a vinda 

para o Brasil de grandes multinacionais do cigarro e o rápido processo de urbanização dos centros urbanos fez 

cair o consumo de fumo de corda e, consequentemente, a produção do mesmo em todo o país. Ainda, carências 

relacionadas à assistência técnica agrícola, os restritos investimentos por parte do Estado, as crescentes 

campanhas de combate ao tabagismo e a baixa qualidade do produto de Arapiraca inibiram a capacidade 

produtiva do município e o tornaram pouco competitivo no cenário regional. Associado a isso está à 

informalidade e a fragilidade nas relações de trabalho no campo. De acordo com Oliveira (2004), o pouco que 

restou da produção de fumo em Arapiraca passou a ser feita de forma precária e limitada, sendo a destalagem61 

das folhas realizada em pequenas propriedades pertencentes a produtores com escassos recursos, na sua maioria 

regressantes à cidade após tentativas frustradas de melhoria da qualidade de vida em outras localidades. Como a 

colheita da folha de fumo é sazonal, também passaram a estar associadas a essa atividade as pessoas que não 

possuem ligação com a agricultura – aposentados em outras áreas, por exemplo – mas que aproveitam esse 

período para obter alguma renda. Dessa forma, o declínio da monocultura fumageira fez ressurgir outras culturas 

outrora abandonadas, como a mandioca, o algodão e a cana-de-açúcar. Além disso, a queda do fumo resultou 

num acentuado processo de êxodo rural, ampliando a desigualdade social e a favelização da cidade (LEITE, 

2009). 

Apesar da queda da agricultura voltada para o fumo, esse produto ainda tem uma relativa participação 

na economia local (SOUZA e MARISCO, 2009). Segundo dados do IBGE (2015), existem no município 

alagoano 15.296 trabalhadores cuja ocupação principal envolve a agricultura, pecuária e afins, representando, 

aproximadamente, 20% do total de pessoas com rendimento de trabalho. Esse dado atesta que, mesmo diante da 

crise do fumo, a atividade no campo é o segundo maior empregador da cidade, ficando atrás apenas do comércio, 

que possui 22.372 indivíduos ocupados nessa localidade. Todavia, os trabalhadores rurais de Arapiraca, 

principalmente aqueles envolvidos com a produção do fumo, estão expostos a inúmeros danos relacionados à 

saúde (NASCIMENTO, 2011). Por ser uma das culturas onde o uso de agrotóxicos ocorre de maneira mais 

expressiva, são registrados constantemente elevados índices de intoxicação entre os pequenos produtores rurais e 

suas famílias. A falta de informações adequadas sobre o manejo dos produtos nocivos, associada ao desrespeito 

às leis trabalhistas relacionadas ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI), são fatores desencadeantes 

da propagação de moléstias irreversíveis ao corpo humano, vitimando, na sua grande maioria, aqueles que se 

encontram subsumidos à dinâmica econômica da mercadoria. 

                                                             
61 Processo de separação dos galhos e limpeza das folhas para, posteriormente, enrolar a “corda” de fumo. 
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Por ser área que necessita de pouca qualificação ou formação escolar62, não há exigência por instrução 

formal e somente poucas atividades laborativas no município exigem escolarização. Relatos históricos informam 

que todos os povoadores dessa localidade eram alfabetizados – com exceção dos escravos. A história atesta ainda 

que os colonizadores instituíram na região uma educação pautada na Ética Paternalista Cristã e, com isso, as 

habilidades de leitura e escrita não eram as únicas exigências para ocupar o cargo de professor – os dogmas da 

Igreja deveriam fazer parte do cotidiano dos candidatos a docente, cuja orientação era fornecida diretamente 

pelos padres. Com isso, os professores eram indicados exclusivamente pela liderança local, sendo Antônio 

Raimundo o primeiro a ocupar a função em Arapiraca, em 1865. O seu sucessor, Antonio Rocheri, seguiu o 

ofício do pai e, devido à proximidade com influentes famílias da região, adquiriu um espaço para a realização 

das aulas, outrora ministradas nas residências da elite local (GUEDES, 1999). 

Como já foi mencionado, a educação pública no munícipio de Arapiraca tem uma relação muito estreita 

com os interesses políticos de pequenos grupos, principalmente latifundiários. Mesmo centralizando a educação 

básica, a elite política e empresarial da época almejava o ensino mais elevado, articulando a formação de Escolas 

Superiores, objetivando perpetuar a concentração política e econômica do estado. Tal ambição fez com que o 

ensino fundamental fosse negligenciado, chegando ao extremo do título de professor ser concedido pelo Governo 

Provincial (final do século XIX e início do século XX) às pessoas que possuíssem apenas as habilidades da 

leitura e escrita e conhecimentos fundamentais de aritmética, conforme pode ser observado na descrição de 

Farias (2006): 

A precariedade no processo de ensino nas primeiras décadas do período republicano 

era marcante em Arapiraca, até mesmo pela falta de acesso a cursos preparatórios 

para o Magistério. Alagoas só contava com o curso Normal regulamentado em 1869, 

que funcionava em Maceió, com duração de dois anos e mais um ano de prática 

ampliando seu funcionamento para quatro anos a partir de 1912. Este não atendia às 

carências do interior, pois quem era da capital não tinha a intenção de se deslocar 

para o interior e aqueles poucos interioranos que tinham condições de cursar o 

Normal optavam em permanecer na capital. Portanto, predominava naquela 

comunidade o ensino desenvolvido por professores sem qualificação (p. 4675-4676). 

 

 

Por décadas, a sociedade arapiraquense sofreu fortes influências dos remanescentes de Manoel André, 

ditando, inclusive, as regras para a formação educacional da população, ainda fortemente ligada à Igreja. As 

escolas mais tradicionais do município eram dirigidas por freiras, com destaque para o Colégio São Francisco de 

Assis, fundado em 1956 pela Irma Luzinete Riberio de Magalhães, que havia sido ensinada pelas irmãs Antônia 

Macedo e D. Chiquinha, descendentes do patrono de Arapiraca. O peso da influência familiar também se fez 

presente na nomeação da primeira professora de Arapiraca, Marieta Peixoto, nora do Major Esperidião 

Rodrigues, primeiro prefeito do município alagoano e também descendente de Manoel André. Anos mais tarde, 

durante a primeira gestão do Major, uma de suas filhas também é agraciada com o cargo docente, mesmo sem 

possuir qualquer qualificação para a atividade (GUEDES, 1999; FARIAS, 2006).  

                                                             
62 De acordo com estudos recentes (NASCIMENTO, 2011), a maioria dos trabalhadores da fumicultura 

arapiraquense é analfabeta. 
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As trocas de favores entre os pioneiros políticos alagoanos eram bastante evidentes também em 

Arapiraca. O Major Esperidião, juntamente com o seu irmão Manoel Antonio Rodrigues, gozavam de singulares 

privilégios na região, benefícios esses que não raramente resultavam na efetivação de obras com fins políticos. 

Como exemplo, suas influências materializaram-se na construção do primeiro açude da localidade, 

estrategicamente implantado com o objetivo de fornecer água aos trabalhadores menos favorecidos e, dessa 

forma, serem reconhecidos como os “protetores dos homens comuns” (FARIAS, 2007, p. 38). Dessa forma, com 

a tática de proporcionar o básico para a subsistência, a elite financeira e política local foi ampliando o seu 

poderio e mantendo a população sob um regime de total dependência social.  

Não menos importante era o fato da indicação de professores de acordo com as afinidades políticas ser 

outro método bastante usual no Brasil à época, com as disciplinas “providas por professores pertencentes a 

grupos de confiança ou da parentela dos políticos e não raro apadrinhados e nomeados interinamente, 

representando uma forma de garantir a popularidade desses políticos de justificar seu empenho e poder, ou seja, 

consubstanciar a ingerência dos coronéis na vida pública” (PINHEIRO, 2002, p.33). A ausência de 

compatibilidade partidária entre o docente e a elite local não raro resultava em punição para o lado mais fraco, 

como a demissão da Prof.a Linda, em 1955, cuja família era afiliada ao Partido Democrático Brasileiro que fazia 

oposição ao então Prefeito José Pereira Lúcio (FARIAS, 2007). Com isso, além do forte alinhamento entre o 

ensino e a Igreja, existia nos primórdios da educação formal em Arapiraca a exigência da inclinação política 

como pré-requisito para ocupar o cargo de professor naquele município, transparecendo o forte poder político 

sobre a escolarização. 

Relatos históricos confirmam também que, nas primeiras décadas da República, era bastante limitada a 

quantidade de instituições de ensino e, consequentemente, pífio o número de pessoas alfabetizadas no agreste 

alagoano. Parte de tal limitação é atribuída à cultura fumageira, com grande deslocamento de trabalhadores para 

os campos e exaustivas jornadas de trabalho – chegando a 12 horas diárias –, tornando impossível a dedicação 

aos estudos (FARIAS, 2006; NASCIMENTO, 2011). Com isso, mais uma vez os anseios da elite nordestina 

sobrepõem o desenvolvimento social e econômico da maioria da população, que tem na sujeição às péssimas 

condições de trabalho a única alternativa para a subsistência.  

No período áureo da monocultura do fumo, em meados do século XX, a cidade de Arapiraca vivenciou 

um grande salto econômico, que levou a importantes mudanças como o surgimento de mais escolas, destacando-

se a criação, em 1940, da primeira escola pública estadual, o Grupo Escolar Adriano Jorge63. A nova instituição 

foi alvo de intensas disputas políticas e acentuados embates ideológicos. Os interesses partidários sobressaiam 

até mesmo à ação pedagógica da escola, que teve recusada a nomeação do Diretor Pedro Reis por conta de sua 

declarada autonomia política, postura que incomodava o governo do estado. Diante do impedimento, o docente 

decidiu criar, em 1943, a primeira instituição de ensino particular de Arapiraca, o Colégio São Luís, ganhando 

caráter de Instituto em 1945. Mesmo com forte vinculação à elite arapiraquense, havia na metodologia do 

colégio um ensaio de igualdade de oportunidades, uma vez que a instituição foi a primeira a ter uma turma no 

período noturno, proporcionando aos trabalhadores uma chance de obter um diploma. Todavia, apesar do 

                                                             
63 A escola recebeu esse nome em homenagem ao professor do Liceu Alagoano, filho de um destacado educador, 

jornalista e literato, Adriano Augusto de Araújo Jorge. 
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aparente avanço proporcionado pela criação dos dois colégios, ainda eram bastante limitados os anos de estudo 

no município, encerrando-se no 40 ano. Os alunos interessados em estender a educação formal deslocavam-se até 

os centros urbanos vizinhos (Maceió, Recife e Salvador), o que era economicamente viável apenas para os filhos 

abastados. Porém, o rápido crescimento da população e o aumento do poder econômico de uma parcela da 

sociedade, proporcionado pelo desenvolvimento do comércio local, fez com que, diferentemente do restante do 

estado, o poder político em Arapiraca fosse alterado e fragmentado. Por conseguinte, os novos ricos 

arapiraquenses almejaram alçar novos voos, o que resultou na criação de outras instituições educacionais 

públicas e privadas, como a primeira escola pós-primária da região, o Educandário da Campanha Nacional de 

Educandários Gratuitos (CENEG)64, em 1950. Diferentemente das instituições anteriores, o CENEG viria a se 

tornar efetivamente o primeiro colégio de caráter comunitário e gratuito, objetivando a educação e assistência 

aos alunos filhos, principalmente, dos trabalhadores. Porém, diante de dificuldades financeiras, pouco tempo 

após a sua fundação, a escola passou a cobrar mensalidade, voltando a restringir a instrução em Arapiraca aos 

poucos que podiam arcar com os custos. Além disso, outro fato chama atenção nos primeiros anos de 

funcionamento da instituição. Segundo Farias (2007), em 1954, o  prefeito de Arapiraca, Coaracy da Mata 

Fonseca, doou ao colégio um terreno e toda a estrutura inicial para a construção do seu prédio, caracterizando a 

falta de distinção entre o público e o privado na administração municipal. 

Os embates ideológicos e políticos entre as forças tradicionais oligárquicas, os empresários e uma 

camada social de educadores em ascensão resultaram na criação de novas escolas no município65 – ainda 

destinadas principalmente aos poucos afortunados –, inibindo a necessidade do deslocamento para outras 

localidades e garantindo aos patriarcas a perpetuação do poder por intermédio dos herdeiros que fincavam raízes 

no território de sua família.  

O ensino superior só veio a surgir em Arapiraca na década de 1970, com a criação da Faculdade de 

Formação de Professores de Arapiraca (FFPA), posteriormente transformada em Fundação Educacional do 

Agreste Alagoano (FUNEC). Duas décadas depois, a instituição é estadualizada através da Lei 5.119/1990, 

tornando-se pessoa jurídica de direito público. Em 1995, por meio da Lei Estadual 5.762, a instituição passou a 

se chamar Fundação Universidade Estadual de Alagoas (FUNESA). Por fim, em 2006, a mesma passa a ser uma 

autarquia e sua nomenclatura muda para Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Até meados dos anos 

2000 a UNEAL era a única IES pública de Arapiraca66.  

A UFAL, apesar de ter sido criada em 26 de janeiro de 1961, por meio da Lei 3.867/1961, levou muito 

tempo para romper as barreiras da capital e expandir-se para as outras regiões do estado. As primeiras iniciativas 

formais para essa expansão 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 

                                                             
64 Atual Colégio Bom Conselho. 
65 O Educandário São Francisco de Assis e o Grupo Escolar Aurino Maciel foram os mais influentes. 
66 Além da UFAL, que viria a ser instalada em 2006, o município recebeu um Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFAL), criado por meio da Lei 11.892/2008. 
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seriam instalados os campi da UFAL foram observadas variáveis de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

MEC: 

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 (2015, p. 36-37). 

 

Com respeito à demanda por ensino superior, a Comissão 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 expansão67.  

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).  

                                                             
67 Devido à falta de verbas, o campus do Litoral Norte sofreu diversos adiamentos na sua entrega. O terreno onde 

será instalada a universidade foi doado pela Prefeitura de Porto Calvo em janeiro de 2016 e não há previsão 

exata para a entrega das edificações. O projeto inicial previa a oferta de 25 cursos de graduação nos 4 municípios 

que compõem o campus. Porém, em 2016, foi anunciado que apenas 5 cursos estarão disponíveis no campus: 

Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Licenciatura em Física e Matemática. 
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Conforme já explicitado anteriormente, 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. 

Atualmente, a cidade possui uma rede de instituições de ensino superior formada principalmente por 

grupos regionais e nacionais68. Além da educação presencial, o município também optou pela oferta de cursos de 

graduação à distância, tendo a UFAL inaugurado essa modalidade de ensino em Alagoas com o curso de 

licenciatura em Pedagogia, em 199869. 

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 recursos70 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 n0. 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. 

                                                             
68 As principais IES particulares em atividade no município são o Centro de Ensino Superior Arcanjo Mikael 

(CESAMA), Centro de Estudo Superior de Maceió (CESMAC), Faculdade de Ensino Regional Alternativa 

(FERA), Instituições de Ensino Superior Santa Catarina (IESC), Universidade Paulista (UNIP), Universidade do 

Norte do Paraná (UNOPAR), Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Instituto de Educação Superior do 

Brasil (IESB), Faculdade Integrada Tiradentes (FITS), Faculdade São Tomás de Aquino (FACESTA), Faculdade 

Internacional de Curitiba (FACINTER), Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) e Faculdade Interativa COC. 
69 Anos mais tarde, durante a gestão da Profa. Ana Dayse Resende Dorea, amplia-se a atuação da universidade 

por meio da adesão ao projeto piloto de Administração, modalidade à distância, precursor do Programa da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Atualmente a universidade desenvolve atividades à distância em nove 

cidades (Maceió, Porto Calvo, Santana do Ipanema, Arapiraca, Penedo, Piranhas, Maragogi, Olho d’Água das 

Flores e São José da Laje) e presenciais em seis dos dez municípios mais populosos do Estado (Maceió, 

Arapiraca, Palmeira dos Índios, Rio Largo, Penedo e Delmiro Gouveia). 
70 De acordo com o MEC (2005), apesar da divulgação de investimentos da ordem de R$ 8 milhões, estava 

previsto apenas um orçamento de R$ 2 milhões a serem utilizados em quatro anos no campus Arapiraca, ou seja, 

R$ 500 mil por ano para a construção de prédios, compra de equipamentos e contratação de docentes e técnicos-

administrativos. 
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Atualmente, o campus possui 21 cursos presenciais, ofertando anualmente, aproximadamente, 900 vagas de 

ingresso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao ponderar os momentos iniciais da formação do ensino superior no estado de Alagoas identificou-se 

que, assim como ocorre em parte considerável do Nordeste, o surgimento e desenvolvimento dessa modalidade 

educacional sofreu influências diretas do poder político e empresarial local. As primeiras instituições de ensino 

superior alagoanas, direcionadas exclusivamente à elite, nasceram dos interesses dos detentores do poder – 

também conhecidos como coronéis – e formaram a base do que viria a se tornar a histórica exclusão educacional, 

presente até os tempos hodiernos. A constituição da UFAL, em 1961, representou um continuísmo das práticas 

adotadas desde a formação das primeiras escolas naquele território, com a indicação de cargos, alianças políticas 

e troca de favores entre os principais atores envolvidos. 

Analisando os antecedentes históricos da educação superior no município de Arapiraca, conclui-se que 

a sua tardia implantação está relacionada a uma série de fatores, com destaque para a inexistência de exigências 

por instrução formal dos principais empregadores da região à época da expansão da cana-de-açúcar. Tal 

necessidade passou a ser latente apenas por necessidade da elite política e empresarial da época, que vislumbrava 

o ensino mais elevado como forma de perpetuar a concentração política e econômica do estado. Desse modo, as 

primeiras instituições de ensino dessa região eram destinadas quase que exclusivamente para os filhos dos 

extratos sociais mais representativos. 

Portanto, entender a constituição educacional do estado de Alagoas, mais especificamente da cidade de 

Arapiraca, é crucial para compreender os reais motivos do atraso temporal – e consequentemente social – desta 

sociedade em relação a outras regiões do país. 
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RESUMO: Este artigo busca apresentar o Estágio Supervisionado IV no curso de Geografia licenciatura EaD, 

da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, através de um relato de experiência vivenciado na prática do 

referido estágio. Os objetivos deste trabalho pautam-se na análise de como se dá o Estágio Supervisionado IV no 

curso de Geografia licenciatura EaD, levando em consideração sua importância enquanto componente curricular 

na formação de professores, bem como discutir sobre a prática do estágio no ensino médio, como oportunidade 

de aliar teoria a prática. Este trabalho tem caráter qualitativo, sendo realizado a partir de revisão bibliográfica, a 

partir da leitura de artigos científicos relacionados às temáticas aqui propostas, visita técnica exploratória no 

espaço onde se efetivou o Estágio Supervisionado IV, construção de acervo iconográfico e relato de experiência, 

onde foi possível relatar as experiências vivenciadas durante o Estágio Supervisionado IV. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Docência. Práxis. 

Supervised training on Geography: Considerations about the practice 

learning license degree course in Geography by UAB/UFAL 
 

ABSTRACT: This scientific paper aims to present the Supervised Training IV at the Distance Learning 

License Degree Course in Geography of the Federal University of Alagoas – UFAL, through a report of 

experience done in its practice of training. The objectives of this work are based by an analysis how happens the 

Supervised Training IV at the Distance Learning License Degree Course in Geography, taking into account its 

importance as a curricular component in the training of teachers, as well as discussing the practice of the 

internship training in high school like an opportunity to aliate theory and practice. This work has a qualitative 

character, produced by bibliographical review, by the reading of scientific papers related to the themes proposed 

here, by an exploratory technical visit in the space where the Supervised Training IV was executed, by 

construction of iconographic collection and by report of experience, which possibilited to report the experiences 

during the Supervised Training IV. 
 

KEYWORDS: Education. Teaching. Praxis. 

 

INTRODUÇÃO 

O estágio supervisionado é um dos componentes curriculares que fazem parte da formação de 

professores, sendo assim, este representa um dos mais importantes momentos durante a graduação para os 

discentes, tendo em vista que seu objetivo está relacionado à articulação entre teoria e prática. Justamente, é no 

período de estágio que o aluno confrontará as teorias que absorveu na Universidade com a prática propriamente 

dita, em sala de aula, ou mesmo no espaço escolar. 

Este artigo busca apresentar o Estágio Supervisionado IV no curso de Geografia licenciatura EaD, da 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL, através de um relato de experiência vivenciado na prática do referido 

estágio. 

mailto:liviathaysa@bol.com.br
mailto:klevia.delmiro88@gmail.com
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Os objetivos deste trabalho pautam-se na análise de como se dá o Estágio Supervisionado IV no curso de 

Geografia licenciatura EaD, levando em consideração sua importância enquanto componente curricular na 

formação de professores, bem como discutir sobre a prática do estágio no ensino médio, como oportunidade de 

aliar teoria a prática. Este artigo busca ainda elucidar a prática pedagógica como elemento central na docência e 

processo de aprendizagem. Objetiva-se ainda apresentar como aconteceu, a prática do estágio IV, caracterizado 

como estágio de regência numa turma de 2° ano da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, localizada no 

município de Craíbas, interior do estado de Alagoas, evidenciando suas particularidades, destacando, portanto, 

os aspectos positivos da atividade realizada. 

O Estágio Supervisionado ocorre no curso de Geografia licenciatura EaD, a partir do 5° período da 

graduação, inicialmente com a observação participativa e posteriormente com a regência. Logo, o Estágio 

supervisionado IV, comtempla a regência no Ensino médio, ou seja, durante a prática desse estágio, o aluno irá 

colocar em prática o saber adquirido na Universidade no decorrer das disciplinas ofertadas. Nesse sentido, cabe 

evidenciar que o Estágio supervisionado IV, inicia com a observação das aulas de Geografia, as metodologias 

utilizadas pelo docente, postura do professor e perfil dos alunos, durante duas semanas, e após esse período, 

inicia-se a regência, período pelo qual o discente/estagiário passará a assumir as funções do professor regente da 

sala, por um período de quatro semanas. 

Nesse contexto, o Estágio supervisionado configura-se como essencial na formação de docentes, 

ocupando um dos mais importantes espaços na matriz curricular dos cursos de graduação, em especial das 

licenciaturas. No decorrer do texto serão destacados ainda onde o estágio foi realizado, o público alvo ofertado, 

além dos métodos utilizados para a realização deste estudo. 

Discutir sobre as práticas de Estágio, é fundamental, tendo em vista a necessidade de socializar as 

vivências da primeira experiência docente do professor em formação, evidenciando nesse sentido, seus anseios e 

impressões desse período tão crucial da graduação. A experiência advinda do estágio supervisionado é 

riquíssima, e precisa ser compartilhada para que possa ser aproveitada e vista por aqueles que ainda irão passar 

por tal experiência, e por aqueles que realizam pesquisa sobre a referida temática. Dessa forma, compreende-se a 

grande relevância que há na escrita deste trabalho, bem como na escolha da temática e também na exposição do 

relato do Estágio Supervisionado. 

Sabendo que a pesquisa possui um importante papel na sociedade, torna-se necessária a compreensão de 

que é preciso estar sempre à procura de fatos inéditos e dessa maneira buscar o entendimento necessário e 

embasamento teórico para produzir ciência. À medida que se discute sobre estágio, é possível falar de algo 

inédito, pois cada realidade vivida pelos alunos nas escolas em que estagiam é única e muito peculiar. Assim, a 

partir da socialização dos estágios é possível contribuir com a prática social da produção do conhecimento, e 

dessa maneira gerar conhecimento, ou seja, será feito dessa forma, portanto, a articulação entre teoria e pratica, 

resultando na pesquisa, que deve estar intrínseca no processo de ensino-aprendizagem.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Contudo, este trabalho tem caráter qualitativo, e foi realizado a partir de alguns métodos, a iniciar pela 

revisão bibliográfica, a partir da leitura de artigos científicos relacionados às temáticas aqui propostas, visita 
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técnica exploratória no lócus onde se efetivou o Estágio Supervisionado IV – Escola Estadual Nossa Senhora da 

Conceição – afim exercer as funções de estagiário(a), além de obter as informações necessárias para a produção 

de texto, construção de acervo iconográfico através da utilização de máquina fotográfica para o registro das 

figuras, tanto do espaço escolar, quanto dos momentos das aulas, e por fim relato de experiência, onde foi 

possível relatar as experiências vivenciadas durante o Estágio Supervisionado IV. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A relevância do Estágio Supervisionado na formação de professores 

 

Na formação de docentes é comum falar-se da prática pedagógica, de como a mesma deve acontecer e de 

como deve ser o perfil do profissional, logo, é somente no estágio que o aluno da graduação, ainda em formação 

consegue acompanhar de perto como se dá o trabalho do professor no espaço escolar. Nesse sentido,  

 

O estágio é o único momento que o aluno pode exercer o conhecimento aprendido 

no decorrer da graduação, por ser um componente curricular de formação de 

professores que integra como unidade entre teoria e prática pedagógica. (SANTOS 

et al. 2015,  p.3). 

 

 

Dessa forma, percebe-se o quão é importante à integração entre teoria e prática, tendo em vista que muito 

depende da teoria a prática pedagógica, tanto quanto à prática da teoria. É nesse contexto que afirma-se a 

importância do estágio supervisionado curricular na formação de professores. De acordo com Pimenta e Lima 

(2005,2006, P. 16), “[...] o papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para 

compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, 

nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os”.  

O estágio supervisionado representa, portanto, um momento muito importante nos cursos de graduação, 

pois é a partir dele que a prática pedagógica é colocada à prova, levando o discente ao ambiente escolar para 

colocar em prática toda teoria posta na universidade, representando a “[...] inserção do professor em formação no 

campo da prática profissional para ter a experiência da docência, vivenciando a regência de classe e a realidade 

da sala de aula, que são saberes fundamentais na construção da identidade docente”. (Martins e Tonini, 2016, p.2 

). 

De acordo com a lei n° 11.788/08, no cap. 1 em seu artigo 1°, o estágio define-se como:  

 

[...] Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 
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O estágio supervisionado em Geografia não está relacionado somente a ministrar aulas, este vai muito 

além da prática em sala de aula, nos permitindo aperfeiçoar e interagir como diversos fenômenos relacionados à 

vida em sociedade, em aspectos físicos e sociais. Nesse sentido, os objetivos do estagio supervisionado em 

Geografia, 

 

[...] não se limitam estritamente em lecionar aulas, mas também construir 

relacionamento humano comprometido com os aspectos afetivos, sociais, 

econômicos, sobretudo politico cultural, visto que o processo de ensino-

aprendizagem requer consciência critica da realidade ((SANTOS et al. 2015,  p.3). 

 

 

Em linhas gerais, a formação do professor deve ser pautada em uma prática pedagógica capaz de formar 

senso critico nos alunos, instigando-os a ter visão de mundo e de como os indivíduos são inseridos na sociedade. 

A formação do professor implica, pois, uma continua interpenetração entre teoria e prática, a teoria vinculada aos 

problemas reais postos pela experiência prática e ação prática orientada teoricamente. (Libâneo, 2006, P. 28). 

 Nesse sentido, “a prática profissional do professor não é um mero oficio de aplicação de teorias, é, sim 

um espaço de produção de saberes e conhecimentos usados no seu desenvolvimento profissional e na sua 

emancipação”. (Martins e Tonini, 2016, p. 3). 

 

[...] a formação do professor corresponde ao compromisso com uma prática 

pedagógica significativa, contextualizada que promova ao educando uma visão 

critica sobre a sociedade. A atividade teórica integrada com a prática possibilita ao 

graduando conhecer a realidade como objeto do conhecimento, como referência que 

respeita a singularidade dos alunos e oportuniza agir para transformar a realidade, 

pelo seu trabalho pedagógico, por sua atividade prática, fazendo da sua atividade 

profissional uma práxis transformadora. (SANTOS, et al. 2015, p. 10). 

 

Nesse sentido, cabe ao professor não somente transmitir conhecimento, mas trazer significado a sua 

prática cotidiana, isso por que o conhecimento em si não é suficiente quando não vem agregado de valor e 

significação. Se fazendo necessário, no entanto, uma reflexão da prática docente que se efetiva no cotidiano 

escolar. Portanto, “Ser docente, na contemporaneidade exige mais que técnicas, requer habilidades diversas entre 

estas criatividade para se ajustar as situações cotidianas, e fazer acontecer o processo de ensino-aprendizagem. 

(GAMA, 2018, p. 591). 

A formação de professores necessita de olhares que enxerguem a real necessidade dos docentes em sala 

de aula, no sentido que estes precisam estar dotados de técnicas, e teorias, bem como preparados para encarar a 

realidade da sala de aula como professor, de fato. Assim, a formação profissional é vista por Libâneo (2006, p. 

27) como: “um processo pedagógico, intencional e organizado, de preparação teórico-cientifica e técnica do 

professor para dirigir competentemente o processo de ensino”. O estágio supervisionado é nesse contexto peça 

fundamental no que se refere a uma preparação para a docência. Portanto,  

 

“[...] a formação do professor deve ser vista não só como uma habilitação para 

qualificá-lo como um profissional, mas também como o desenvolvimento de ações 

que assegurem uma constante retomada dos conhecimentos específicos com os quais 
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trabalha, dando a possibilidade de reflexões em torno da sua prática de forma a 

corrigir os problemas encontrados”. (RODRIGUES, 2015, P. 3). 

A reflexão da prática docente, contudo, precisa ser vista como necessária, por representar uma avaliação 

da práxis e também por proporcionar uma nova chance de recomeço e aperfeiçoamento das técnicas como meio 

de transformar a realidade vivenciada, tendo por base os princípios pedagógicos. Assim, “[...] a habilidade que o 

professor deve desenvolver é a de saber lançar mão adequadamente das técnicas conforme as diversas e 

diferentes situações em que o ensino ocorre, o que necessariamente implica a criação de novas técnicas”. 

(Pimenta e Lima, 2005/2006, P. 10). 

Para Libâneo 2006, p. 28: 

 

A formação profissional para o magistério requer assim uma sólida formação 

teórico-prática. Muitas pessoas acreditam que o desempenho satisfatório do 

professor na sala de aula depende da vocação natural ou somente da experiência 

prática, descartando-se a teoria. [...] Entretanto, o domínio das bases teórico-

cientificas e técnicas, e sua articulação com as exigências concretas do ensino, 

permitem maior segurança profissional, de modo que o docente ganhe base para 

pensar sua prática e aprimore sempre mais a qualidade do seu trabalho. 

 

O estágio na formação de professores, torna-se essencial por representar o momento em que o aluno da 

graduação irá colocar em prática os seus saberes docentes, e de fato ser docente, deixando de lado suas 

inquietações, ansiedades, e dúvidas em relação a docência. “É no espaço da escola que o aluno em formação se 

aproxima dos fazeres da profissão”. (Martins e Tonini (2016, P.5).O estágio é nesse sentido, a primeira 

experiência docente dos graduandos, se tornando, portanto, uma disciplina curricular indispensável na formação 

de professores. Nesse sentido, entende-se que é na disciplina de estágio que permite-se que o discente vivencie 

experiências na profissão docente. Pimenta e Lima, afirma que: “Um curso de formação estará dando conta do 

aspecto prático da profissão na medida em que possibilite o treinamento em situações experimentais de 

determinadas habilidades consideradas, a priori, como necessárias ao bom desempenho docente”. (2005,2006. P. 

9). 

Portanto, a relevância do estágio supervisionado na formação de professores, consiste no fato de este 

possibilitar a experiência docente aos alunos da graduação, sendo o momento onde serão confrontadas teoria e 

prática no processo de ensino-aprendizagem no espaço escola. 

 

Estágio supervisionado IV: Relato de experiência 

 

As atividades de estágio foram desenvolvidas na Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, cuja 

fachada da instituição pode ser vista a partir da figura 1, a instituição está localizada no centro do município de 

Craíbas/AL. 
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Figura. 1 – Fachada da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição 

 

 

Pelo fato de estar localizada no centro da cidade, torna-se possível o acesso a repartições públicas e os 

serviços ofertados de bancos, supermercados, transporte coletivo, entre outros. A seguir a figura 2, representa a 

entrada interna da instituição. 

 

 
Figura 2 – Acesso a Escola Nossa Senhora da Conceição 

 

O inicio do estágio se deu a partir do inicio de abril de 2018, e perdurou até meados de maio, iniciando-se 

a partir da observação participativa e posteriormente com a regência, sendo estas atividades realizadas numa 

turma de 2° ano do ensino médio. O estágio supervisionado IV no curso de Geografia licenciatura EaD deverá 

articular ensino e pesquisa nas turmas de ensino médio. Além de que o estagiário deverá assumir as funções do 

docente titular, no ensino da Geografia, buscando atingir um processo de aprendizagem significativo, 

desenvolvendo, portanto, os conhecimentos de cunho geográfico. 

Dessa maneira, as experiências vivenciadas no estágio IV, se mostraram muito diferente dos estágios 

anteriores, no sentido que no ensino médio há uma interação maior entre discentes e professor. À medida que a 

aula vai acontecendo, os conteúdos fluem de forma muito positiva e participativa, fazendo com que o processo 

de ensino-aprendizagem se efetive com qualidade. Além de que as metodologias de ensino que podem ser 

utilizadas no ensino médio se tornam mais amplas, sendo possível utilizar o tempo da aula de forma mais 

eficiente.  
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A Escola onde o estágio foi realizado, realiza anualmente um projeto interdisciplinar muito interessante, 

chamado Com Vida, que trata-se de um projeto idealizado pelo MEC, (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade 

de vida), que tem por objetivo potencializar as ações de educação ambiental, buscando transformar os espaços 

das escolas em ambientes de convivência mutua, baseado na sustentabilidade e na qualidade de vida nas escolas. 

Alguns dos espaços produzidos pelos alunos na escola, podem ser vistos a partir da figura 3 e 4, sendo estes 

aproveitados a partir da utilização de materiais recicláveis e sucata. 

 

 
Figuras 3 e 4 – Espaços do Projeto Com - Vida construídos pelos alunos da Escola 

 

As atividades desenvolvidas no estágio basearam-se nos conteúdos propostos no plano de aula, 

disponíveis no livro didático dos alunos, bem como através de leituras complementares e pesquisa. O 

desenvolvimento das mesmas, ver figura 5, ocorreu em sala de aula, por meio de discussões coletivas e 

apresentação de síntese. 

 

 
Figura 5 – Aula de Geografia ministrada pela professora estagiária 

 

O estágio supervisionado também possibilita o acesso a materiais que fazem parte de toda ação 

pedagógica. Pimenta e Lima (2005/2006, p. 12) denomina ação pedagógica como:  

[...] as atividades que os professores realizam no coletivo escolar, supondo o 

desenvolvimento de certas atividades materiais, orientadas e estruturadas. Tais 

atividades têm por finalidade a efetivação do ensino e da aprendizagem por parte dos 

professores e alunos. 

 

Nesse sentido, as atividades propostas no estágio supervisionado IV, atenderam aos anseios de ambas as 

docentes, a titular e a estagiária, isso, pois, o plano de aula, foi planejado com base na continuidade dos 
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conteúdos que já estavam sendo ministrados pela professora regente. Logo, os conteúdos trabalhados estiveram 

relacionados a referencias populacionais, tais como: População e geografia; a distribuição da população mundial; 

o crescimento populacional; as teorias demográficas; a transição demográfica; a estrutura da população; a 

estrutura da população PEA e PI; migrações e fluxos populacionais. Dessa maneira foi possível mediar 

discussões, trabalhar a coletividade através do trabalho em equipe, instigar a pesquisa, que é um dos objetivos do 

estágio supervisionado IV no ensino médio, aliar ensino e pesquisa, sendo possível, portanto, cumprir com as 

exigências do referido estágio, com êxito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estágio supervisionado é, portanto, uma ferramenta indispensável na formação de professores, que 

busca articular teoria e prática na graduação, fazendo com que se fortaleça ainda mais a prática docente 

propriamente dita. Assim, torna-se notória sua importância para os cursos de graduação e também para os 

discentes/estagiários que buscam nesse momento adquirir experiência docente, para poder então atuar quando 

formado na profissão que escolheu que é ser docente. 

Dessa maneira, o Estágio Supervisionado IV, no curso de Geografia licenciatura EaD, mostrou-se muito 

proveitoso por que foi possível atingir todas as metas estabelecidas em sua ementa, bem como foram realizadas 

todas as atividades necessárias para que a teoria e a prática se articulassem, resultando na produção de pesquisa e 

a inserção desta no meio escolar, e, portanto, inserida no ensino de Geografia. 

As experiências vivenciadas no período em que o estágio foi realizado, foram todas exitosas, e de grande 

valia para minha formação profissional, e também pessoal, pois à medida em que ocorre a interação entre aluno e 

professor, há indiscutivelmente uma troca de saberes e experiências, gerando conhecimento e aprendizagem em 

ambas as partes.  
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RESUMO: O método e o ensino de geografia da educação fundamental é um assunto bastante complexo, 

torna-se um relevante desafio que se permeia no atual período, considerando-se um processo de extrema 

importância na formação dos alunos para a compreensão dos conteúdos de geografia. Neste artigo temos como 

objetivo discutir o método e o ensino do docente na geografia, considerando para o processo de ensino e 

aprendizagem. Os procedimentos metodológicos são baseados em estudos dos PCNs (1998), além de obras 

teóricos, como Demo (2004), Morales (1997) e Trindade (2007), por meio de análises dos desafios que geram 

entraves nos avanços da educação de geografia. A coleta de dados foi através de aplicações de questionários aos 

professores e funcionários da escola para melhor detalhamento do objeto investigado, com o intuito de 

identificar algumas possíveis soluções para os problemas dos métodos, remanescentes do tradicionalismo da 

educação que têm forte influência nas práticas de ensino nos dias de hoje. Os resultados apontam que devido a 

falta dos recursos pedagógicos e estruturas apropriadas, combinados com as metodologias tradicionais vão gerar 

uma deficiência no processo de ensino criando consequências relevantes aos alunos. Conclui-se, que o uso de 

métodos inovadores pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de forma mais eficaz e positiva, 

motivando os alunos a participarem ativamente na produção do conhecimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Métodos; Ensino da Geografia; PCNs. 

 

 

The method and teaching of geography 
 

ABSTRACT: The method and the teaching of geography of fundamental education is a very complex 

subject, it becomes a relevant challenge that is permeated in the current period, considering it is a process of 

extreme importance in the formation of the students of relevance for the understanding of the contents of 

geography. In this article we aim to discuss the teaching method and teaching in geography, considering 

importance for the teaching and learning process. The methodological procedures are based on studies of the 

PCNs (1998), as well as theoretical works Demo (2004), Morales (1997) and Trindade (2007), through analyzes 

of the challenges that generate obstacles in the advances of geography education. In order to identify some 

possible solutions to the problems of methods, remnants of traditional education and have a strong influence on 

teaching practices today. The results indicate that due to the lack of pedagogical resources and appropriate 

structures, combined with traditional methodologies will generate a deficiency in the teaching process creating 

relevant consequences for students. It is concluded that using innovative methodologies can aid in the teaching 

and learning process in more effective and positive ways by motivating students to participate actively in the 

production of knowledge. 

 

KEYWORDS: Methods; Teaching Geography; PCNs. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A geografia passou por diferentes modificações ao longo do tempo onde os métodos de ensino tiveram 

que se adaptar à nova perspectiva atual. Os métodos antigos baseados na memorização e descrição não 

possibilitava o avanço no processo de ensino e aprendizagem, com as modificações. Com o surgimento de novas 

concepções de ensinar geografia, origina-se novos métodos, que vão além da memorização e descrição, 

colocando o aluno como construtor do conhecimento e ativo sobre as reflexões do saber geográfico. 

mailto:m.soniamoura@hotmail.com
mailto:reynaldodaivyd@hotmail.com
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O intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-

se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de memória – não percebe, 
quando realmente existe, nenhuma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no seu país, 

na sua cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão, mas raramente ensaia algo pessoal. 

Fala bonito de dialética, mas pensa mecanicistamente. (Freire 1996, p.15). 

 

 

Nesse sentido, o método tem uma fundamental importância para a construção do processo de ensino 

aprendizagem. Considerando que ao longo do tempo novas demandas e tendência geram a necessidade de inovar 

esses métodos relacionados com a realidade do aluno para uma efetiva intervenção caso necessário pois 

compreende-se que são muitas variáveis e incontáveis realidade sociais onde o professor deve se colocar em 

posição de pesquisador para atingir seus objetivos. O objetivo desse artigo é discutir a pratica docente na 

geografia do ensino fundamental, considerando suas características na formação dos educandos nesta ciência. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A metodologia é baseada em estudos dos PCNs (1998), além de obras teóricos Demo (2004), Morales 

(1997) e Trindade (2007), por meio de análises dos desafios que geram entraves nos avanços da educação de 

geografia. A coleta de dados foi através de aplicações de questionários aos professores e funcionários da escola 

para melhor detalhamento do objeto investigado com o intuito de identificar algumas possíveis soluções para os 

problemas dos métodos, remanescentes do tradicionalismo da educação e têm forte influência nas práticas de 

ensino nos dias de hoje. Nessa perspectiva, “a Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem 

ser observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos 

diversos âmbitos da sociedade” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 14). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A evolução da geografia como ciência  

 
A geografia ao longo de sua formação passou por várias modificações. Inicialmente, se apresentava de 

forma descritiva e superficial sem avançar nos estudos das transformações e dinâmicas sociais sobre o espaço 

geográfico. Nesse período a geografia do passado teve forte influência na construção dos métodos de ensinar 

geografia a descrição e memorização se tornaram nas bases das metodologias da época.  

 
A produção acadêmica em torno da concepção de Geografia passou por diferentes momentos, 

gerando essas reflexões distintas acerca dos objetos e métodos do pensar e fazer geográfico. 

De certa forma, essas reflexões influenciaram e ainda influenciam muitas práticas de ensino. 

(Parâmetros Curriculares Nacionais do 3º e 4º ciclo do fundamental de geografia 1998 p. 19). 
 

 

Com a evolução do pensamento geográfico possibilitou o desenvolver da geografia como uma ciência, 

capaz de ir além da descrição dos elementos do espaço. Esse avanço criou uma demanda por novos métodos de 

ensino para a disciplina de geografia, onde os docentes tiveram que se adaptar às novas dinâmicas dessa ciência. 

A descrição e a memorização tornaram-se limitada para atender as temáticas e conteúdo da geografia, 

considerando a necessidade de atender as novas demandas de ensinar para além do método descritivo, 

possibilitando aos educandos um estudo que exigia a compreensão de uma visão mais holística do objeto de 

estudo. Nessa perspectiva, esse avanço gerou a capacidade dos alunos de refletir e atuar de forma mais ativa 

sobre a construção do conhecimento geográfico.   

 

A geografia como disciplina  

 
 Apesar dos avanços, o ensino de geografia ainda sofre forte influência do método descritivo ainda nos 

dias de hoje. A utilização desse método arcaico gera consequência negativa para os alunos, pois cria uma 

situação onde o processo de ensino e aprendizagem torna-se superficial. Essa forma de ensinar gera alunos 

passivos, colocando-os em uma posição de meros receptores de informação. 

 
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, 
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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. (TRINDADE, 2007, p. 17, 18). 

 

 

 A geografia como disciplina tem objetivos que vão além da descrição, tende a impulsionar o senso 

crítico para provocar um processo de construção e desconstrução do conhecimento, sendo necessário promover a 

reflexão das dinâmicas do espaço geográfico de forma mais efetiva, considerando as influências do global ao 

local. Diante dessa perspectiva, os professores tendem a buscar dominar os conteúdos de geografia (Figura 1).  

 

Figura 1 - professores que dominam os conteúdos de geografia 

 

 
 

 

Fonte: Autores, 2018 

 
Observa-se que, ao elaborar o método para as aulas de geografia deve-se considerar a influência da 

relação específica entre professor e aluno. Além do domínio do conteúdo programado para as aulas, a conduta do 

professor pode provocar uma possível desmotivação nos alunos e os recursos não utilizados podem retardar o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para o processo de aprendizagem.   

 
Uma influência específica 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 à matéria, ao estudo e ao trabalho, assim como a respeito de si mesmo (MORALES, 
1999 p.25 a 26).  

 

 

A realidade socioeconômica dos alunos pode comprometer o avanço das aulas de geografia. Nessa 

perspectiva, segundo Demo (2004 p.80) “A condição econômica e cultural da maioria das crianças coloca 

desafio por certo, cujo enfrentando exige qualidade ostensiva do sistema, sobretudo, dos professores.” Esse 

desafio coloca barreiras, onde a condição econômica e social intensifica os problemas educacionais em diversas 

instituições de ensino. As criações de novos métodos geram novas possibilidades de criar um processo de 

interatividade na introdução de jogos nas aulas de geografia como é apresentado na foto 1. O jogo possibilita a 

interatividade entre alunos e professores e torna o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e 

motivador.  
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Foto 1 - A corrida geográfica 

 

 
Fonte: Subprojeto a cidade no ensino de Geografia, 2015. 

 

A produção textual pode ser estimulada por meio da realidade do aluno combinada com músicas com 

contextos que permitem o trabalho com os conteúdos de geografia como está apresentado na foto 2. A 

estimulação da criatividade pode potencializar a motivação criando brechas o desenvolvimento textual 

possibilitando a reflexão e a construção do conhecimento por meio da criatividade e percepção dos alunos que 

tem a chance de participar de forma ativa das aulas de geografia.  

 

Foto 2 - Produção de texto.  

 
Fonte: Subprojeto a cidade no ensino de Geografia, 2015. 

 

 Existe uma infinidade de formas de possibilitas que as aulas sejam mais interativas quando for 

necessário. Essa quebra de rotina tem potencial para motivar os alunos a participarem das aulas, criando e 
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estimulando habilidade. Esses processos tornam-se fundamental para intervir em algumas demandas da realidade 

escolar. Para isso, é necessário conhecer a realidade imposta aos alunos, criar e repensar novas formas de 

ampliar as possibilidades do processo de ensino e aprendizagem.  

 

CONCLUSÃO 
 
 Observou-se que, a geografia passou por evoluções e cabe aos professores se adaptar aos novos 

métodos de ensino de geografia onde a memorização e a descrição se tornaram obsoletas existe então a 

necessidade de aulas interativas com uso de tecnologia com a implementação de infraestruturas mais dignas. O 

uso de jogos e dinâmicas tem um relativo efeito de interatividade e motivação quando associado a realidade do 

aluno. Repensar novos métodos possibilidade a adaptação a variáveis realidades no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

 Enfim, tendo em vista a discursão esperamos ter contribuído relativamente a cerca da temática sobre o 

método e o ensino de geografia ande se faz necessário novas adaptações para intervenções mais eficazes para 

não comprometer o processo de ensino e aprendizagem. O professor tem potencialidade para corrigir as 

deficiências, mas, isso exigiria uma reforma no sistema da educação e nas condições econômicas, estruturais e 

sociais que se encontram os docentes. Outra pesquisa poderá auxiliar na compreensão de possíveis métodos de 

ensino para atender as novas demandas das gerações futuras é necessário repensar os métodos para que o 

processo de ensino e aprendizagem seja mais eficientes.  
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RESUMO: O presente trabalho vislumbra discutir a importância do PIBID- Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência na formação dos docentes em geografia. Tendo como principal objetivo expor as 

experiências vivenciadas durante o período em que participamos como alunas bolsistas do PIBID, atuando em 

Escolas Estaduais situadas na Cidade de União dos Palmares-Al em parceria com a Universidade Estadual de 

Alagoas-UNEAL, buscou-se analisar os benefícios proporcionados aos graduandos em geografia inseridos no 

programa. Destacar que, durante a formação acadêmica é adquirido um leque de conhecimentos geográficos, e 

que, através de programas como o PIBID, os alunos bolsistas possuem a oportunidade de expor na pratica todos 

os seus conhecimentos. O programa ainda tem a ventura de incentivar na melhoria do ensino-aprendizagem nas 

instituições na formação de profissionais capazes de instigar a discussão sobre a realidade da cidade, do bairro, 

da rua, do Estado, da região e do país em sala de aula, além da valorização pedagógica, desenvolvimentos e 

aplicações de novas metodologias no processo de ensino/aprendizagem. O PIBID é uma importante política de 

formação docente, pois amplia o elo bem como estreita os laços entre Universidade e as escolas da Rede Pública 

de Ensino, oferecendo novas oportunidades aos graduandos de licenciatura em geografia na inovação dos 

métodos de aprendizagem, contribuindo de modo positivo nas ações educativas, quebrando a rigidez do 

conhecimento mecanicista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Geografia, Importância, Docência   

 

PIBID and his Contribution to Teacher Training in Geography: Experience 

at the State School Dr. Carlos Gomes de Barros de União dos Palmares-AL 
 

ABSTRACT: The present work intends to discuss the importance of the PIBID - Institutional Program of 

Initiation Scholarship to Teaching in the training of teachers in geography. Having as main objective to expose 

the experiences lived during the period in which we participated as PIBID scholarship students, acting in State 

Schools located in the City of Palmares-Al in partnership with the State University of Alagoas-UNEAL, we 

sought to analyze the benefits to the graduates in geography included in the program. It should be noted that 

during academic training a range of geographical knowledge is acquired, and that through programs such as 

PIBID, scholarship students have the opportunity to expose in practice all their knowledge. The program also has 

the incentive to encourage the improvement of teaching-learning institutions in the training of professionals 

capable of instigating the discussion about the reality of the city, the neighborhood, the street, the State, the 

region and the country in the classroom, besides pedagogical valorization, developments and applications of new 

methodologies in the teaching / learning process. The PIBID is an important policy of teacher education, since it 

broadens the link as well as the close links between the University and the schools of the Public Education 

Network, offering new opportunities for undergraduates in geography in the innovation of learning methods, 

contributing positively in educational actions, breaking the rigidity of mechanistic knowledge. 

 

KEYWORDS: Geography, Importance, Teaching 
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INTRODUÇÃO  

 
A educação brasileira vem passando por várias transformações, atualmente suas políticas educacionais 

estão sendo ampliadas para melhor discutir o papel educacional na formação da cidadania fazendo uma relação 

do sujeito com o mundo. A escola é um meio de desenvolver as habilidades dos alunos por meio do 

conhecimento. 

No processo de formação docente a maneira mais tradicional de expor o que foi adquirido ao longo do 

curso são os estágios curriculares. Mas atualmente o governo federal vem ofertando programas para um 

aperfeiçoamento na formação no nível superior. Um deles é o PIBID-Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, foi lançado pela CAPES no ano de 2007, durante o Governo Lula.  

A priori, surgiu para atender apenas as áreas específicas como Física, Química, Biologia e Matemática 

para o ensino Médio, tendo em vista a significativa carência de professores para lecionarem nessas disciplinas. 

Pouco tempo depois, com a implantação de novas políticas públicas para valorização do Magistério e a crescente 

demanda, aliados aos bons resultados já alcançados pelo programa, no ano de 2009 o PIBID foi expandido, 

passando a atender não apenas essas áreas específicas, mas toda a Educação Básica, dá oportunidade ao aluno de 

licenciatura expor seus conhecimentos e adquirir praticas pedagógicas na sua graduação. 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, executado no 

âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 

tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da 

qualidade da educação básica pública brasileira. (HOLANDA et al. 2013 apud 

DECRETO N° 7.219, 2010). 

 

 

Em si o programa busca ampliar as visões do processo de ensino-aprendizagem na formação de cidadãos 

críticos/ reflexivos, rompendo com a visão mecanicista do ensino e buscando novas alternativas no âmbito da 

educação para ampliar o elo entre a ação escolar e a sociedade que deve estar presente na comunidade escolar. 

Se a rede pública de ensino tem por ventura instituir o processo de ensino/aprendizagem, cabe então a 

sociedade fazer parte desta, promovendo uma ação no que se refere a ampliar os campos do ensino e 

aprendizagem, pois a educação está além dos limites do espaço escolar, a mesma está presente na rua, na 

comunidade, no bairro, na casa e nos mais diversos lugares que se pode imaginar. O papel do educador 

representa bem mais que um simples professor, o mesmo é um mediador do conhecimento a ponte que forma 

seres capazes de pensar e atuar sobre suas próprias convicções, pois o conhecimento não é simplesmente 

transmitido, é construído de maneira simultânea e conjunta. 

O PIBID é um meio de inclusão dos alunos bolsistas nas escolas públicas para desenvolverem atividades 

didático-pedagógicas sob a orientação de um professor da escola com o apoio da universidade e da coordenação 

escolar. Nessa dinâmica escola-supervisor-bolsista, favorece a todos, ganha a escola, pois a mesma é escolhida 

para participar do programa por seu baixo nível de rendimento escolar. Contribui com formação inicial dos 

bolsistas e aprimora as práticas pedagógicas dos supervisores.   

Nesta perspectiva o PIBID, é um meio de inserir os alunos da graduação de licenciatura em Geografia da 

UNEAL – Universidade Estadual de Alagoas, do Campus V em União dos Palmares/Al com a comunidade 

escolar. Além de propor uma reflexão sobre visão do processo de ensino aprendizagem com novas ferramentas, 

como o incentivo à busca incessante pelo conhecimento através da leitura, bem como da pesquisa, com 

desenvolvimento do discente na participação efetiva das aulas e sua interação e/ou inter-relação com o meio 

ambiente escolar. 

O programa é uma interação entre o aluno da rede pública de ensino e os graduandos do programa, os 

mesmos mediam o processo de ensino e incentivam através da conversação o conhecimento prévio dos 

discentes. Destarte: 

 
Mediar não significa tão somente, efetuar uma passagem, mas intervir no outro polo, 

transformando-o. A mediação na esfera educativa guarda o sentido da intervenção 

sob inúmeras formas, desde as modalidades mais amplas — como a mediação 

sociopolítica que pratica a escola/o fenômeno educativa face aos alunos que se 

formam — às modalidades que se inserem no âmbito da prática pedagógica, onde se 

posiciona, primordialmente, o professor como mediador (MAHEU, 2001, p. 45 - 

grifo nosso). 
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 A mediação do conhecimento é uma iniciativa ao aperfeiçoamento e a valorização do professor um elo 

entre a universidade e a rede pública de ensino básico, colocando em prática as novas metodologias; pois se o 

mundo mudou as velhas formas de ensino em que o quadro, o giz e o livro didático apenas permitiam aos alunos 

reproduzir o que estava diante de seus olhos e o que ouviam como, papagaios falantes já não cabem mais no 

período atual. O aluno não pode ser uma enciclopédia, mais um ser que busca discutir seus próprios 

conhecimentos através da compreensão da realidade e da discussão entre os sujeitos.  

 Sabemos que atualmente multiplicam-se os movimentos para transformar o modelo educacional escolar 

no qual estamos imersos, mas o modelo tradicional ainda é marcadamente caracterizado pela padronização, 

rigidez, pela transmissão e pela memorização de informações. A algumas décadas passadas, esse modelo 

tradicional de aprender e ensinar, conseguia dar conta das necessidades do homem e da sociedade num dado 

momento da humanidade, mas, hoje, vem tornando-se totalmente inútil e anacrônico.       

A finalidade do conhecimento não é formular respostas, mas instigar a novas perguntas a cada resposta 

encontrada; é isso que o formando de geografia tem que colocar como ponto de atuação de sua ciência. Não é 

simplesmente encontrar fórmulas ou remédios para a cura do mal, mas apontar como tal poderia ser solucionado; 

uma discussão em que todos os conhecimentos estariam pautados em debates que promoveriam novas pesquisas 

e questionamentos. 

O papel do professor na relação direta com seus alunos e com o conhecimento no espaço de sala de aula 

tem sido objeto de discussão presente no meio acadêmico. Importa-nos, aqui, a discussão da formação docente 

voltada para a ação didática na aula, que “pelos seus elementos constitutivos, faz parte de uma rede que se lança 

e que guarda relações com a totalidade social” (ARAÚJO, 2008, p. 60). 

Os professores trazem uma nova forma de planejar suas aulas à medida que vão surgindo novas 

indagações novos olhares de acordo com as propostas indagadas pelos alunos que formam o PIBID que vem 

sendo discutidas e ministradas tanto pelos graduandos como pelos seus supervisores, possibilitando novas 

formas de se fazer o processo de ensino e aprendizagem incentivando a busca pelo conhecimento. Conforme 

Nunes 2006, quando diz que: “O professor tem à sua disposição uma grande quantidade de objetos, dos mais 

diferentes tipos. Ele pode planejar suas aulas fazendo uso deles, conseguindo maior flexibilidade para se adaptar 

ao ritmo e ao interesse dos alunos, mantendo seus objetivos de ensino”. 

Ao considerarmos a aprendizagem devemos lembrar que este aspecto é de fundamental importância na 

formação do indivíduo como profissionais e cidadãos que fazem por requerer seus direitos e deveres perante a 

sociedade, tendo em vistas que a cidadania nos é roubada e negada a todo instante. O fundamental do processo 

de ensino é passar leveza, clareza e acima de tudo a aprendizagem de maneira dinâmica e comunicativa, porque 

o aprender pode ser menos doloroso. 

Um programa como o PIBID é importantíssimo para a formação docente no Brasil, aproxima os 

licenciandos da realidade em que eles não estão acostumados e que fará parte de sua vida no decorrer de sua 

profissão, permite o fortalece a tríade: professor universitário, escola de educação básica e licenciandos. Neste 

contexto, se faz necessário expor os objetivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência: 

  

• “Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

• Contribuir para a valorização do magistério; 

• Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

• Inserir os licenciandos 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; 

• Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério; e 

• Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

(CAPES, 2018).”  

 

 

Em suma, o PIBID foi criado com o objetivo de melhorar a educação básica em escolas públicas, fazendo 

uma articulação entre os envolvidos nessas questões relacionadas a qualidade de ensino, as secretarias de 
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educação e as universidades, bem como a escola possui sua importância na qualidade do ensino, a universidade 

também se torna importante nesse processo, no que diz respeito a formação dos docentes.    

Para os graduandos em geografia o PIBID é uma oportunidade de grande relevância, pois proporciona os 

mesmos um contato mais direto com a realidade escolar. A geografia busca entender o espaço geográfico. 

Trabalhando vários conceitos ligado ao cotidiano é de fundamental importância a inclusão do cotidiano do aluno 

nas aulas de geografia é preciso desenvolver as habilidades e a capacidade de assimilar os conhecimentos 

adquirido com a construção de valores morais e étnico dos alunos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

A Universidade Estadual de Alagoas–UNEAL -Campus V, localizada na cidade de União dos 

Palmares, localizada na porção oeste do município homônimo, a 79,2 km da capital Maceió, “União dos 

Palmares está localizado na região norte-nordeste do Estado de Alagoas, limitando-se a norte com os 

municípios de São José da Laje e Ibateguara, a sul com Branquinha, a leste com Joaquim Gomes e a oeste 

com Santana do Mundaú”, conforme (Figura 1), fundada em 1831, inicialmente como vila, União dos 

Palmares é elevada à categoria de cidade em 1890.  

A cidade foi denominada, a princípio, de “União”, pelo fato de, na época, ser o elo entre as 

estradas de ferro de Alagoas e Pernambuco. Sua atual denominação, União dos Palmares, data de 1944, 

em homenagem ao Quilombo dos Palmares, que por quase um século permaneceu na região, 
(PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES, 2012).  

 

 
Figura 1: Município de União dos Palmares/AL  

Fonte: Prof. Dr. José Lidemberg de Sousa Lopes – UNEAL Campus V - Zumbi dos Palmares  

 
A UNEAL vem desenvolvendo desde março de 2014 O subprojeto interdisciplinar “A Mediação 

de Leitura” do PIBID que englobam alunos em formação docente dos cursos de licenciatura em Geografia 

e Língua Portuguesa e o Subprojeto de Geografia cujo tema é a “Cidade no Ensino de Geografia”, que 
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vem buscando contribuir para a formação de cidadãos críticos nas escolas da rede pública de ensino da 

cidade e a formação dos graduandos da Instituição de ensino. 

Na atualidade pouco se procura esclarecer a respeito do Educação Geográfica, muitas barreiras são 

encontradas durante esse processo, como por exemplo, a falta de motivação por parte dos discentes para 

aprenderem os conteúdos de geografia. Para tornar as aulas mais atrativas, os professores de geografia devem 

buscar novas práticas pedagógicas, afim de despertar o interesse de seus alunos. 

O projeto no Campus V da Universidade Estadual de Alagoas divide-se em dois subprojetos, um que visa à 

ampliação do hábito e gosto pela leitura e busca o conhecimento através das palavras que incentiva ao mesmo 

tempo a imaginação e o saber ,  a interdisciplinaridade entre as disciplinas de geografia e língua portuguesa que 

visa  “A Mediação de Leitura”   através de contos, histórias, relatos, produções dentre outros; e o subprojeto “A 

cidade no Ensino de Geografia” que busca trabalhar a cidade através da rua, do bairro, do caminho que aluno faz 

da casa até a escola e vice versa, do cotidiano local e das situações vivenciadas. 

Os subprojetos objetivam desenvolver uma educação geográfica que permitam ao aluno compreender sua 

realidade local, através do conhecimento geográfico e das suas experiências diárias um verdadeiro espaço de 

aprendizagem, em que há uma organização e sistematização do conhecimento informal que se é adquirido de 

forma espontânea durante a sua vida cotidiana.  

Os subprojetos têm por ventura, fazer com que os discentes do ensino básico da rede pública de ensino, 

entendam que o ensino de Geografia não é puro tradicionalismo, mas que é através deste conhecimento que 

conseguimos compreender e refletir sobre os acontecimentos que presentes em nossa sociedade. 

Desta maneira torna-se de fundamental importância na geografia à aplicação e desenvolvimento de aulas 

dinâmicas e estimulantes, as oficinas pedagógicas são uma ótima opção para despertar esse interesse no 

aprendizado geográfico. Sendo um recurso pedagógico que dá a oportunidade da construção do conhecimento de 

forma prática e dinâmica, recurso esse que permite que os alunos participem inteiramente de todo processo, sem 

se desviar do conhecimento teórico visto com o professor durante suas aulas.    

O ensino tradicional que é passado até os dias atuais nas escolas brasileiras por alguns professores de 

geografia, a relação do aluno com o professor e vice-versa, o apego de muitos docentes aos livros didáticos, 

professores esses que seguem arrisca o plano proposto pelo sistema educacional, permitem que a geografia 

escolar seja vista como uma simples disciplina decorativa, tornando-se totalmente desinteressante para os alunos, 

sejam em qualquer modalidade de ensino que estejam.      

  

Uma coisa é certa: o ensino tradicional da geografia – mnemônico e descritivo 

alicerçado no esquema “a Terra e o Homem” – não tem lugar na escola do século 

XXI. Ou a geografia muda radicalmente e mostra que pode contribuir para formar 

cidadãos ativos, para levar o educando a compreender o mundo em que vivemos, 

para ajudá-lo a entender as relações problemáticas entre sociedade e natureza e entre 

todas as escalas geográficas, ou ela vai acabar virando uma peça de museu. 

(PANDIM, 2006 pag. 220). 

 

 

Ensinar geografia permite aos professores várias oportunidades, uma série de linguagens, das quais pode 

fazer uso, possibilitando o seu uso como fontes complementares aos livros didáticos, estimulando assim a 

criatividade dos alunos, permitindo que desenvolvam suas capacidades argumentativas, construtivas e 

participativas.  

Apenas mudando a forma de como transmitimos o conhecimento aos nossos alunos é que conseguiremos 

evitar a rotina existente em sala de aula do ensino tradicionalista e desta forma, conseguiremos contribuir para a 

construção de uma verdadeira educação geográfica, tornaremos cada vez mais nossos discentes pensantes não 

manipulados ou mecânicos.   

Pensando nisso, juntamente com os bolsistas do PIBID e com auxílio dos coordenadores e professores de 

geografia da Escola Carlos Gomes de Barros, foram desenvolvidas oficinas pedagógicas visando o aprendizado 

mutuo entre os graduandos em geografia e alunos do ensino médio.  

As oficinas foram de extrema importância na construção do conhecimento geográfico, tanto para os 

bolsistas do PIBID quanto para os discentes, permitiu a ambas as partes, colocarem em prática toda a teoria 

adquirida no decorrer do curso e do ano letivo. 

As oficinas se deram em turmas do Ensino Médio, 1ª, 2ª e 3ª Série da Escola Dr. Carlos Gomes de Barros 

durante as aulas de Geografia. Para o desenvolvimento dessas oficinas utilizou-se o método qualitativo, para que 

desta forma fosse possível aguçar a compreensão dos alunos diante das temáticas que propomos a eles. Essas 

oficinas foram desenvolvidas buscando tratar do tema central do Subprojeto “ A Cidade no Ensino da 
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Geografia”, e foram compostas por diversas temáticas, entre elas, duas que serão abordadas neste trabalho, com 

os respectivos temas a seguir; 

 

➢ O Espaço Urbano e o Lixo 

➢ A desigualdade Socioespacial 

 

Ambas as oficinas objetivavam a construção de um olhar crítico junto aos alunos relacionado as 

realidades encontradas em cidades grandes e em cidades de médio porto como é o caso de União dos Palmares, 

que é considerada como Cidade polo da região da zona da mata alagoana e também considerada por estudiosos, 

como uma das principais cidades de Alagoas.  

Para o desenvolvimento das oficinas, fez-se o uso de atividades lúdicas, obras literárias, materiais 

plásticos, a exemplo de garrafas Pets para a confecção de móveis ecológicos, mapas e data show, entre outros 

materiais. Através das mesmas obteve-se um resultado bastante satisfatório, tanto para os bolsistas como também 

para os alunos, que conseguiram desenvolver através das temáticas suas opiniões e suas próprias conclusões a 

respeito das inquietações propostas. Em conformidade com a figura 2, 

 

 
Figura 2: Atividades desenvolvidas durante as oficinas pedagógicas 

 

Na construção do saber geográfico não podemos deixar de destacar a grande importância na utilização de 

metodologias de ensino, sobretudo das oficinas de Geografia, que visem a construção do conhecimento de forma 
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qualitativa, por se tratar de uma pratica de ensino inovadora, pois quando colocadas em ação, oferecem as 

condições ideais para a construção de um bom aprendizado, seja em geografia ou em qualquer outra área.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Para o desenvolvimento deste trabalho a nossa participação no projeto do Programa Institucional de 

bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi de extrema e fundamental importância. Sem dúvidas uma experiência 

única na formação acadêmica, que garantiu a oportunidade de conhecer as atividades e dificuldades do ambiente 

escolar, além de permitir participação dos formandos dos cursos de licenciatura de forma ativa nas atividades, 

com parceria com os professores supervisores.  

 O programa de Iniciação à Docência permite uma participação e demasiada contribuição para a 

melhoria das aulas de geografia, e consequentemente, no ensino e aprendizagem fazendo uso de ideias e 

metodologias didáticas e pedagógicas nas escolas municipais de União dos Palmares, que visam o 

desenvolvimento dos graduandos dos cursos de licenciatura e por ventura estimula a reflexão do conhecimento 

dos alunos da rede pública de ensino.  

O grupo que forma o PIBID possibilita repensar a modalidade de ensino tendo em vista a realidade da 

escola, em turmas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, com a introdução de novas ideias e 

metodologias que tornaram as aulas proveitosas, participativas, interessantes e instigantes.  Dessa forma, com o 

aprender menos doloroso os discentes participam ativamente de todas as atividades, interagindo e expondo 

opiniões e questionamentos, através de leituras literárias, pesquisas de campo e produções, além de, oficinas 

pedagógicas.  

Constatamos que, o PIBID/Geografia da Universidade Estadual de Alagoas contribui para a elevação da 

qualidade do ensino público, não apenas na cidade de União dos Palmares, mas do ensino público brasileiro, que 

para todos envolvidos, sejam eles bolsistas, alunos das escolas envolvidas, professores e coordenadores, enfim 

para todos participantes, o programa é muitíssimo importante, potencializa o processo de ensino aprendizagem, 

possibilita um enriquecimento de saberes validos para todos, valorizando o processo e não somente os 

resultados. 

 

CONCLUSÃO 

 
O PIBID tem uma imensa importância para a formação profissional dos acadêmicos do curso de 

Geografia da UNEAL, bem como para todos os graduandos dos demais cursos de licenciatura, 

independentemente da instituição. Todas as ações desenvolvidas durante o período em que fomos bolsistas 

contribuíram para a nossa formação, nos proporcionou uma experiência única e duradoura, por meio de um 

processo reflexivo, modificador e construtor de saberes, nos foi permitindo desta forma, o aperfeiçoamento das 

ações propostas além de, permitir que refletíssemos a respeito de nossas práticas.  

Conclui-se então que para importância da aprendizagem, é preciso repensar o pensar das práticas de 

ensino e incentivar a prática docente com a criação de projetos como o PIBID, que possibilitem uma atuação 

maior dos cursos em salas de aula do ensino básico, bem como esse ato vislumbra uma preparação maior no 

processo pedagógico com profissionais capacitados que estarão sempre em busca de novas metodologias que 

correspondam à realidade atual. 

Diante do todo exposto, se faz necessário por parte dos professores de geografia, que os mesmos, façam 

reflexões a respeito de suas metodologias de ensino, proponham em seus planejamentos e  práticas 

metodológicas, ações que possibilitem aos discentes encararem a geografia como mais que uma simples 

disciplina decorativa e sim como algo que lhes permite enxergar o mundo na sua totalidade e de forma realista, 

aguçando a participação dos discentes nas aulas e permitindo que eles sejam agentes principais na construção do 

saber. 
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O processo histórico da alfabetização no Brasil 
 

Rosemary da Silva Souza71 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como principal objetivo descrever como ocorreu o processo histórico da 

alfabetização no Brasil, mostrando como as crianças eram de fato alfabetizadas e de que forma acontecia essa 

aprendizagem; bem como, mostrar quais eram os primeiros métodos utilizados para ensinar as crianças a ler e 

escrever.  Apresenta-se também as dificuldades que se tinham de fazer com que os alunos aprendessem a 

decodificar as letras, símbolos e números, assim como ainda hoje essas dificuldades são notórias no 

desenvolvimento das crianças do ensino fundamental. A pesquisa no primeiro momento é de cunho qualitativo e 

está pautada em análises de documentos, e autores em que retrata sobre o objeto.  Os primeiros resultados 

obtidos leva-nos a refletir acerca das dificuldades encontradas hoje em alfabetizar as crianças, por não ter 

construídos métodos eficazes e que condizem a realidade de cada um, bem como, não se é possível utilizar-se 

apenas de um único método para alfabetizar, levando em consideração a realidade e o contexto de cada um.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Letramento. Ensino. 

 

The historical process of literacy in Brazil 
 

ABSTRACT: The main objective of this work is to describe how the historical process of literacy in Brazil 

occurred, showing how children were actually literate and how this learning happened; as well as show which 

were the first methods used to teach children to read and write. It also presents the difficulties that students had 

to learn to decode letters, symbols and numbers, and even today these difficulties are notorious in the 

development of elementary school children. The research in the first moment is of qualitative character and is 

based on analyzes of documents, and authors in which it portrays about the object. The first results obtained lead 

us to reflect on the difficulties encountered today in the literacy of children, for not having constructed effective 

methods that fit the reality of each one, as well as, it is not possible to use only a single method to taking into 

account the reality and the context of each one. 

 

KEYWORDS: Literacy. Literature. Teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Os processos de alfabetização se dá na compreensão da leitura e escrita, um aspecto primordial na vida 

escolar dos alunos principalmente nos primeiros ciclos de alfabetização. Uma etapa complexa de se concretizar 

tanto para o aluno quanto para o professor alfabetizador; para o aluno por que o mesmo deverá aprender todos os 

aspectos alfabéticos, desde as letrinhas até a leitura de palavras e textos, além de escrever corretamente e 

compreender o que lê e o que produz. Para o professor alfabetizador, por que o mesmo precisará compreender 

todos os processos e métodos de alfabetização, dominar a língua materna e procurar desenvolver a melhor 

metodologia de ensino para que os alunos aprendam e concretize essa primeira etapa da alfabetização. 

Dessa forma o presente trabalho tem como objetivo conhecer a história da alfabetização das crianças 

pequenas desde a antiguidade até os dias atuais, no intuito de compreender como os professores alfabetizadores 

podem entender esse processo para assim colocá-los em prática e entender as dificuldades encontradas.  

O trabalho tem como justificativa a indagação de compreender como surgiu e de forma a alfabetização e 

como os antepassados faziam para aprender a ler, escrever e compreendendo os obstáculos, as transformações de 

cada período e assim tentar suprir a falta de formação neste aspecto nos cursos de formação. Não tem como 

ensinar algo sem conhecer, sem saber como surgiu, bem como, analisar como aconteciam esses processos de 

ensino, e assim, a partir deste estudo tentar contribuir de maneira adequada para a prática docente em sala de 

aula. 
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Alfabetizar não é uma tarefa fácil, e há muito tempo vem enfrentando múltiplas mudanças nos métodos 

de alfabetização. Não existem receitas prontas e acabadas para alfabetizar as crianças, mas necessita da 

compreensão dos profissionais aptos para ensinar e alfabetizar nas primeiras etapas de ensino e por tanto o 

docente precisa conhecer todos os processos históricos perpassados até os dias atuais. 

Assim se faz necessário compreender como o processo de alfabetização está se consolidando nos 

espaços da sala de aula, principalmente nos anos iniciais e como os professores alfabetizadores concretizam essa 

etapa durante o processo de alfabetizar seus discentes. 

O percurso histórico da alfabetização foi dividido em quatro períodos, o primeiro foi marcado durante a 

Antiguidade até a Idade Média, no qual a única forma usada para alfabetizar era a soletração, um método de 

ensino e de leitura que consiste em memorizar e pronunciar separadamente as letras, para depois juntá-las em 

sílabas até formar a palavra, assim o professor tinha como objetivo fazer com que os alunos decorassem os 

nomes das letras, posteriormente as sílabas e pôr fim a palavra, nesta forma não se levava em consideração as 

dificuldades apresentadas pelos alunos, tão pouco o professor estava preocupado se o aluno aprendeu ou não, 

esse método também ficou conhecido como Alfabético ABC. 

Neste mesmo período foram criadas as vinte e quatro letras do alfabeto, no qual o aluno tinha que 

aprender inicialmente os sons das letras uma por uma, após aprender os sons passaria para a segunda etapa desse 

processo que era a grafia, depois da escrita as sílabas e por fim, os textos, que foram implementados com o uso 

de cartilhas. 

Marrou (1969) apud Mendonça (2007a) e Mendonça (2007b) aponta sobre a criação das letras do 

alfabeto e como eram as metodologias para o aprendizado: 

 

A alfabetização ocorria por um processo lento e complexo. Iniciava-se pela 

aprendizagem das 24 letras do alfabeto grego e as crianças tinham que decorar os 

nomes das letras (alfa, beta, gama etc.), primeiro na ordem alfabética, depois em 

sentido inverso. Somente depois de decorar os nomes é que era apresentada a forma 

gráfica. (MARROU, 1969 apud MENDONÇA e MENDONÇA, 2007). 

 

 

 Durante a idade média esse método se perpetuava, o mesmo sistema de decodificação e memorização 

ainda permanecera, mas para saber como lidar com os processos de alfabetização era necessário estudar e 

analisar os vestígios deixados por outros povos, como, as imagens, pinturas entre outros, nos quais foram de 

suma importância para compreender o processo e possibilitou o surgimento de novos procedimentos da 

maneira como se dava a alfabetização e os tipos de materiais que eram utilizados. 

 Após a criação das letras do alfabeto e dos métodos soletração e das cartilhas, surge o método 

Abecedário, no qual a metodologia era apresentar quatro letras do alfabeto por dia em sequência, dessa forma 

surgem os termos abecedários e o abecê. 

  De acordo com Araújo (1996) apud, Mendonça (2007a) e Mendonça (2007b), durante a idade média é 

possível perceber diversas formas dos métodos nos quais fizeram com que as crianças conseguissem aprender, a 

exemplo de peças de couro com letras escritas em tabuletas de gesso ou madeira que continham o alfabeto, e 

assim as crianças tinha contato desde cedo com o objetivo de melhorar a aquisição de leitura destas crianças, etc. 

As preocupações dos pais também eram expostas nesta época, pois tinham a preocupação de seus filhos já 

manter contato com os processos de aquisição da leitura e escrita, e por meio dos alimentos criaram formas de 

apresentar-lhes esse processo de aquisição de alfabetizar. Na Itália, era comum servir bolos e doces em formatos 

de letras desse modo, surgiram à conhecida sopas de letrinhas. 

  Conforme Mendonça (2007a) e Mendonça (2007b), o segundo período compreende o século XVI até o 

XVIII, no qual surgiram pensadores críticos a estas formas de alfabetização por meio da soletração e se 

manifestaram contra essas metodologias. Assim surgem novos métodos e novas formas de alfabetização cada um 

com suas finalidades e objetivos. 

Dessa forma ao longo do período todos os estudiosos em diversos países apresentam métodos com 

bases nas letras, sílabas, palavras e textos com um só objetivo facilitar o ensino da alfabetização aos alunos 

aprendizes. 

Mendonça (2007a) e Mendonça (2007b) faz o retrospectivo dos métodos apresentados por teóricos em 

alguns países neste período: 

 

Na Alemanha, Valentin Ickelsamer apresenta um método com base no som das 

letras de palavras conhecidas pelos alunos. Na França, Pascal reinventa o método da 

soletração: em lugar de ensinar o nome das letras ensinava o som das sílabas, na 

tentativa de facilitar a soletração.  Em 1719, Vallange cria o denominado método 
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fônico com o material chamado “figuras simbólicas”, cujo objetivo era mostrar 

palavras acentuando o som que se queria representar. Entretanto, o exagero na 

pronúncia do som das consoantes isoladas levou tal método ao fracasso. 

(MENDOÇA, 2007a, MENDONÇA, 2007b, P.25). 

 

 

Mendonça (2007a) e Mendonça (2007b), na França, depois de se criar e tentar introduzir esses métodos 

todos fracassados, surgiu o terceiro método silábico, o qual tinha o objetivo de juntar as letras formando uma 

sílaba e juntando as sílabas formava uma palavra, método até momento que tinha uma lógica sistemática, pois 

incialmente se apresentava as vogais, depois as consoantes e posteriormente as sílabas e suas composições, esse 

método foi conhecido como método analítico sintético ou método global que era o método que mais se 

aproximava do contexto das crianças, pois ficou óbvio que a letra ou a sílaba, isoladas de um contexto, 

dificultavam a aprendizagem para o aprendiz, pois era algo distante da realidade dos mesmos. 

Posteriormente com Braslavsky (1971), em 1655, Comenius, em sua Orbis Pictus, e lançou o método 

iconográfico, que associava uma imagem a uma palavra-chave, para que a criança pudesse estabelecer uma 

relação entre a grafia e sua representação, ou seja, seria necessário não somente escrever, mas saber o que está 

escrevendo.  

O quarto período é o que se refere à nova concepção de alfabetização levando em conta o 

construtivismo, que foi introduzido no Brasil em 1980, sobre os estudos das pesquisas de Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky sobre a Psicogênese da Língua Escrita.  

A teoria da psicogênese da língua escrita não apresenta nenhum método pedagógico, e sim os processos 

de aprendizado das crianças, no determinado contexto, pois, Ferreiro (2001) defende assim como Piaget que as 

crianças constroem seu próprio conhecimento, ou seja, as próprias crianças constroem esquemas no quais vão 

ajudar a compreender os processos do mundo da leitura e escrita.  

O Construtivismo surge com o objetivo de acabar com os métodos prontos e acabados e pensar a 

alfabetização como um processo no qual precisa ser pensado, refletido e considerar os contextos sociais e 

linguísticos dos alfabetizados neste processo. 

Foi nesta mesma época em que se identificou um grande número de analfabetos funcionais; onde 

decodificam os signos linguísticos, mas não conseguem compreender o que leem resultado de práticas e métodos 

inadequados que não trouxeram benefícios nenhum. 

Com o construtivismo surge um novo olhar aos processos de alfabetização, pois a preocupação é 

minimizar o grande número de alfabetos funcionais, para sujeitos alfabetizados e letrados. Foi a partir daí que 

percorre todo o universo, novas práticas de alfabetização e o surgimento de mais uma nomenclatura além de 

alfabetizados precisam de sujeitos letrados, capazes não somente de memorizar nem somente decodificar, mas de 

saber ler o que escreve e produzir textos em diferentes gêneros textuais. 

O letramento surge também como método capaz de ajudar na formação de sujeitos críticos, 

emancipados, onde desenvolvem a capacidade de ler, escrever e fazer uso desses conhecimentos em situações 

reais do dia-a-dia. 

Soares, (2004), apresenta uma aprendizagem mais significativa quando ela acontece pelo víeis do 

letramento, enfoca que: 

 

Alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela integração e pela articulação das 

várias facetas do processo de aprendizagem inicial da língua escrita é sem dúvida o 

caminho para superação dos problemas que vimos enfrentando nessa etapa da 

escolarização; descaminhos serão tentativas de voltar a privilegiar esta ou aquela 

faceta como se fez no passado, como se faz hoje, sempre resultando no reiterado 

fracasso da escola brasileira em dar às crianças acesso efetivo ao mundo da escrita.( 

Soares, 2004, p. 100). 

 

 

Depois de tantos métodos apresentados surge o construtivismo; possibilidade de mudar a realidade do 

ensino e dos processos de alfabetização, mas ainda assim, os docentes sentem grandes dificuldades, sem saberem 

por onde começar; pois para a alfabetização, o ensino e para aprendizagem, não se tem receitas ou métodos 

prontos, já que são construídos em uma prática reflexiva levam em consideração os contextos e a realidade dos 

alunos. 

O mesmo problema vem se perpetuando há décadas, ainda é bem nítido nos dias atuais, o fracasso 

escolar; é um problema complexo, mesmo estando no mundo contemporâneo, da evolução tecnológica com um 
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imenso aparato de conhecimentos teóricos e metodológicos, a dificuldade é visível nos resultados avaliativos do 

sistema educacional.  

Segundo os resultados da Avaliação Nacional da Aprendizagem- Prova ANA72, 2014, no qual tem como 

objetivo avaliar os alunos do terceiro ano do ciclo de alfabetização apresentou seu último resultado no qual diz 

que uma em cada cinco crianças de oito anos não sabe ler frases.  

De acordo com o MEC, 2014: 

 

A maioria dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental – a idade em que termina o 

ciclo de alfabetização nas escolas – só consegue localizar informações "explícitas" em 

textos curtos. Mas uma em cada cinco crianças (22,21%) tem déficit ainda maior: elas só 

desenvolveram a capacidade de ler palavras isoladas, segundo dados da Avaliação 

Nacional de Alfabetização (ANA) de 2014, divulgados pelo Ministério da Educação Mec. 

(MEC, 2014). 

 

 

Dessa forma, esse resultado leva-nos a refletir se que a escola está acompanhando esses processos 

evolutivos e as transformações da sociedade? Os docentes estão aptos a lidar com esses resultados? Ou ainda 

está preocupada em apenas transmitir conhecimento como uma mera reprodutora de saberes, máquina da 

reprodução da mão de obra, do mercado de trabalho para um mundo capitalista, e fica apenas no discurso de 

formar sujeitos críticos, emancipados e de uma prática transformadora que exerce seu papel social? E que papel 

social é esse que a escola não está dando conta de formar esses sujeitos e ainda sofre com problemas de 

alfabetização?  

E os professores estão tendo as formações adequadas para lidar com esse novo mundo, de novos 

conceitos teóricos e metodológicos? E como tudo isso se efetiva na prática? Por que o professor ainda tem 

dificuldades de alfabetizar mesmo passando por quatro anos de formação, estando na prática e com os cursos de 

aperfeiçoamentos que lhes “dão suporte” para compreender os processos de desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem? Onde está o erro, no professor e sua prática ou nos cursos de formação que ainda não lhes dão o 

suporte necessário? Será teorias demais e falta prática durante a formação, ou falta o professor refletir sobre a 

prática com as teorias lhes apresentadas? Eis a questão, pois são diversos questionamentos, nos quais se faz 

necessário refletir e tentar de alguma forma compreender problemas cujo vão se propagando no tempo. 

 

 Evoluções Históricas do Conceito de Alfabetização nas Tendências Pedagógicas  

 

Assim como os processos históricos da alfabetização foram se consolidando ao longo do tempo os conceitos 

e formas de alfabetizar também sofreram modificações de acordo com as tendências pedagógicas de cada 

período.  

As tendências pedagógicas são ideias ou orientações que se tem de uma determinada prática de ensino 

adotada especificamente pelo sistema de ensino ou pelo docente ao longo do tempo. 

Para Luckesi, (1990, p. 53) considera como tendências pedagógicas “as diversas teorias filosóficas que 

pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em diversos momentos e 

circunstâncias da história humana”. 

As tendências pedagógicas surgiram a partir da Revolução Francesa e sobre fortes influencias da filosofia e 

da educação que tinham como objetivos sistematizar os meios de ensino e aprendizagem direcionados a uma 

única prática pedagógica. 

Assim as tendências foram divididas em Liberais e Progressistas. Liberais por sustenta-se em práticas de 

ensino tendo como norte atividades para preparar o sujeito desenvolver funções de acordo com suas capacidades; 

A tendência Progressista tem como objetivo desconfigurar as tendências liberais, pois tem como modelo a 

educação para a preparação do sujeito para a vida social e por levar em consideração o pensamento dos sujeitos 

formando seres pensantes e críticos levando-os a lutar por objetivos e suas práticas sociais. Dentro do conjunto 

das tendências liberais se destaca: Tradicional, renovada e tecnicista. 

A tendência liberal tradicional surgiu no Brasil com os jesuítas e tinha como objetivos formar sujeitos para a 

sociedade com aptidões especifica para a função a qual irá exercer, sua forma de ensino estão ligados a modelos 

prontos e acabados 

                                                             
72 PROVA NACIONAL DE ALFABETICAÇÃO – ANA. Aplicada anualmente pelo o INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEXEIRA – INEP, para avaliar alunos 

do 3º Ano do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras. 
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A alfabetização nesta tendência seguia métodos chamados de sintéticos, analíticos e mistos utilizados 

sistematizados nos quais a criança teria que aprender da pequena parte para o todo, ou seja, a letra, a sílaba, a 

palavra e por fim o texto. 

ALMEIDA, 2008, conceitua os métodos de alfabetização como; 

 

 

Os métodos sintéticos seguem a marcha que vai das partes para o todo, ou 

seja, primeiro a criança internaliza as unidades menores (fonemas), para 

depois gradativamente chegar às unidades maiores. Os métodos sintéticos se 

dividem em: alfabético, fônico e silábico. O método alfabético partia da 

decoração oral das letras do alfabeto, em seguida suas combinações silábicas 

e depois o texto. O método fônico começa se ensinando a forma e o som das 

vogais, depois as consoantes e as relações cada vez mais complexas. 

(ALMEIDA,2008 p. 34). 

 

 

Esses métodos são conhecidos como métodos tradicionais para alfabetização dos alunos, nesta tendência o 

público alvo a classe burguesa da época, técnica utilizada era de memorização, ou seja, transmitir conhecimentos 

voltados para a moral e o intelectual, o aluno não obtinha o direito da fala, somente o professor mantinha o poder 

e se mantinha apenas em aulas expositivas e focadas nos conteúdos. 

Segundo Queiroz e Moita, 2007: 

 

A tendência tradicional está no Brasil, desde os jesuítas. O principal objetivo 

da escola era preparar os alunos para assumir papéis na sociedade, já que 

quem tinha acesso às escolas eram os filhos dos burgueses e a escola tomava 

como seu papel principal, fazer o repasse do conhecimento moral e 

intelectual porque através deste estaria garantida a ascensão dos burgueses e, 

consequentemente, a manutenção do modelo social e político vigente. Para 

tanto, a proposta de educação era absolutamente centrada no professor, figura 

incontestável, único detentor do saber que deveria ser repassado para os 

alunos. O papel do professor estava focado em vigiar os alunos, aconselhar, 

ensinar a matéria ou conteúdo, que deveria ser denso e livresco, e corrigir. 

Suas aulas deveriam ser expositivas, organizada de acordo com uma 

sequência fixa, baseada na repetição e na memorização. (QUEIROZ; 

MOITA, 2007, p. 03) 

 

 

Contudo, os alunos eram considerados neutros não traziam nenhum tipo de conhecimento prévio e os 

professores o centro das atenções e o único que podia ter domínio de saberes utilizavam métodos rigorosos de 

manter a disciplina em sala de aula e de aprendizagem onde o aluno era obrigado a aprender mesmo sem 

entender e sem tirar nenhum tipo de dúvida e a alfabetização seu foco era aprender a ler e escrever. 

A tendência liberal renovada “surgem no Brasil por volta dos anos 20 e 30 a partir de novas concepções 

de mundo e principalmente no que se refere a concepções da filosofia e da sociologia chegando também a Escola 

Nova defendendo uma escola pública para todas as camadas da sociedade”. (QUEIROZ; MOLTA, 2007, p. 06). 

Tendo em vista as grandes dificuldades apresentadas em alfabetizar os alunos e com a transmissão de 

uma tendência para a outra e com a chegada da escola nova defendo uma escola pública para todos e com o 

objetivo de mudar a educação formando sujeitos ativos e pensantes. 

Fusari e Ferraz, 1992:  

 

Do ponto de vista da Escola Nova, os conhecimentos já obtidos pela 

ciência e acumulados pela humanidade não precisariam ser 

transmitidos aos alunos, pois acreditava-se que, passando por esses 

métodos, eles seriam naturalmente encontrados e organizados” 

(FUSARI; FERRAZ, 1992, p. 28). 
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Nesta concepção o professor já não é mais o centro e recebe o nome de facilitador e os alunos são 

levados em consideração no qual pode questionar, falar e se posicionar, ela já não é mais um aluno neutro e sim 

um aluno curioso e questionador e o professor está para facilitar o processo da aprendizagem. 

Os processos de alfabetização nesta tendência se deram por meio de introduzir as cartilhas como um 

método para alfabetizar as crianças visando à necessidade das mesmas aprender a única língua nacional vigente.   

Segundo (MELLO, 2012 apud MORTATTI, 2004, p. 64) “expande-se, assim, a instrução primária, 

organizada sobre novas bases políticas e científicas. É, nesse momento histórico, que sob influência da 

psicologia experimental, às questões prioritariamente relativas ao ensino vêm-se acrescentar e, tendencialmente, 

sobrepor - se as relativas à aprendizagem (inicial e simultânea) da leitura e da escrita enquanto técnicas 

fundamentais (juntamente com o cálculo) da escola primária”. 

Ainda conforme Mortatti (2004, p.64) a: 

 

“escrita passou a ser entendida não mais como questão exclusiva de 

caligrafia, mas como um meio de comunicação e instrumento de linguagem” 

e a leitura, “por sua vez, passou a ser entendida não mais como “processo ou 

habilidade de interpretar o pensamento escrito de outrem”, mas como meio 

de ampliar as experiências, estimular poderes mentais”. (MORTATTI, 2004, 

p.64) 

 

 

Mediante todo o processo de reconfiguração do pensamento sobre a educação e os métodos de ensino 

foram se configurando novos pensamentos e revendo novos em métodos em que facilitassem o processo de 

ensinar as crianças a ler e escrever. 

Surge às cartilhas como um método no pensamento de facilitar trabalho pedagógico e a aprendizagem 

dos alunos no qual sua metodologia era baseada na silabação, soletração, memorização sendo que mais uma vez 

as realidades dos alunos eram deixadas de lado e o pensamento do professor facilitador na prática não existia, 

pois suas aulas eram direcionadas as cartilhas nas quais obtinham textos e palavrações muitas vezes sem sentido 

e fora do contexto social em que se vivia. 

Trindade 2004 analise nas cartilhas que: 

 

[...] as lições de boas maneiras, bem como as de respeito, tolerância e afeição 

seriam gradativamente suavizadas e substituídas, durante as primeiras 

décadas do século XX, [...] por textos que descreveriam os personagens, 

geralmente meninos e meninas, acompanhados de seus brinquedos ou de 

animais de estimação. Assim, ao final das cartilhas, os textos de cunho 

cívico, religioso e moralista iriam cedendo lugar a advinhas, poemas, contos 

da carochinha, marcando uma infantilização de alguns temas, como o do 

mundo do trabalho e o envolvimento das crianças com o mesmo 

(TRINDADE, 2004, p. 410). 

 

 

Dessa forma, percebe-se que além de serem textos e contextos inseridos nas cartilhas também são de 

acordo com os cunhos em que se pensava como verdades absolutas e eram postas na educação das crianças como 

textos religiosos, intelectual e moral dessa maneira eram alfabetizadas as crianças na tendência liberal renovada 

com foco nas cartilhas e em métodos de memorização. 

Outra tendência em destaque é a tecnicista teve destaque nos anos 60, momento em que o país tinha 

fortes influências no regime militar a educação era baseado na teoria behaviorista no qual se baseia no 

comportamento essa educação era apenas para a grande massa a elite e seus principais interesses eram o 

capitalismo manter uma sociedade capitalista por meio da educação. 

Segundo (Queiroz e Moita, 2007, p. 08) o chamado “tecnicismo educacional”, inspirado nas teorias da 

aprendizagem e da abordagem do ensino de forma sistêmica, constituiu-se numa prática pedagógica 

fortemente controladora das ações dos alunos e, até, dos professores, direcionadas por atividades repetitivas, 

sem reflexão e absolutamente programadas, com riqueza de detalhes tecnicismo defendia, além do princípio 

da neutralidade, já citada, à racionalidade, a eficiência e a produtividade. 

Conforme a tendência tecnicista os processos de alfabetização se dava por meio técnicos em que o 

professor seria apenas um reprodutor no qual seu objetivo era fazer com que o aluno chegasse ao produto 

sem que haja corrupções de pensamentos e não poderia haver reflexões dos processos de ensino e 

aprendizagem. 
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E os métodos de alfabetização se mantiveram mediante os outros métodos já aplicados nas outras 

tendências como o método de memorização, soletração e silábico além do uso das cartilhas. 

 

 

Grosso modo, pode-se definir conceitualmente alfabetização como o 

“processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita, a 

conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilitam ao aluno ler 

e escrever com autonomia” (CARVALHO e MENDONÇA, 2006, p.19). 

 

 

Dessa forma, a alfabetização seguia em rumos rígidos e ainda mais técnicos com todas as transições de 

uma tendência a outra a escola sofria com todas as transições e acaba muitas vezes sem um rumo certo e sem um 

método eficaz de alfabetização, pois o que queriam mesmo era desenvolver receitas prontas e acabadas e 

implementar nos sistemas de ensino sem conhecer a realidades dos indivíduos inseridos e sem conhecer o 

contexto real do ambiente escolar. 

Em meio a essas transições de modelos ou tendências pedagógicas surgem às tendências progressistas 

no qual tem como objetivo enxergar os sujeitos como seres pensantes e ativos em uma dita sociedade. 

Segundo (Queiroz e Moita, 2007, p. 12) “nesta concepção a escola passa a ser vista não mais como 

redentora, mas como reprodutora da classe dominante. Em nível mundial, três teorias em especial deram a base 

para o desvelamento da concepção ingênua e a-crítica da escola: Bourdieu e Passeron (1970) com a teoria do 

Sistema enquanto Violência Simbólica; Louis Althusser (1968) com a teoria da escola enquanto Aparelho 

Ideológico do Estado; e Baudelot e Establet (1971) com a teoria da Escola Dualista. Todas elas classificadas 

como “crítico-reprodutivistas”, mas nenhuma delas apresenta uma proposta pedagógica explicita, buscam 

apenas, a explicar as razões do fracasso escolar e da marginalização da classe trabalhadora”. 

Diante disso Libâneo (1964) dividem as tendências progressistas em três grupos: pedagogia progressista 

libertadora, libertária e a critico – social dos conteúdos.  

A pedagogia progressista libertadora tem como base a educação para a transformação levando em 

consideração os sujeitos e o meio em que vivem, bem como, o professor e os alunos mantem relações igualitárias 

em função do ensino e da aprendizagem criada por Paulo Freire e defende uma alfabetização para os adultos 

centralizada no contexto vivenciado dos alunos ou seja em seu cotidiano. 

O método utilizado por Freire para alfabetizar era de acordo com o meio, buscava-se palavras, textos 

em que faziam parte da convencia dos sujeitos a serem alfabetizados e assim tornar sujeitos conscientizados da 

sua realidade. 

Freire e Macedo, 1990 relatam que “ler a palavra e aprender como escrever a palavra, de modo que 

alguém possa lê-la depois, são precedidos do aprender como “escrever” o mundo, isto é, ter a experiência de 

mudar o mundo e de estar em contato com o mundo”. (FREIRE; MACEDO, 1990, p.31). 

A tendência progressista libertária surge com a democracia nos anos 80, e tem como objetivos a 

democratização e universalização do ensino como direito de todos sem distinção de classes e iniciou-se uma 

socialização em massa de conhecimentos, lutas dentro das esferas políticas, sociais, culturais e econômicas. 

A educação dentro dessa tendência era baseada no senso comum e que ia para além dos muros da escola 

nos quais se discutiam aspectos sociais e, contudo surgem outros movimentos importantes para a evolução 

como a gestão democrática nas escolas, criação de grêmios entre outros, como enfoca (QUEIROZ; MOITA, 

2007, p.13). 

Ainda segundo Queiroz e Moita, 2007: 

 

Suas idéias surgem como fruto da abertura democrática, que vai se consolidando 

lentamente a partir do início dos anos 80, com o retorno ao Brasil do exilados políticos 

e com a conquista paulatina da liberdade de expressão, através dos veículos de 

comunicação de massa, dos meios acadêmicos, políticos e culturais do país. Cresce o 

interesse por escolas verdadeiramente democráticas e inclusivas e solidifica- se o 

projeto de escola que corresponda aos anseios da classe trabalhadora, respeitando as 

diferenças e os interesses locais e regionais, objetivando uma educação de qualidade e 

garantida a todos os cidadãos. (QUEIROZ; MOITA, 2007, p.13). 

 

 

Os processos de alfabetização se davam ainda sobre os pensamentos freirianos na conscientização 

humana dos sujeitos por meio da alfabetização em que os alunos podem exercer o direito de perguntar, participar 

no qual professor e alunos ambos se constroem dentro do sistema de ensino e aprendizagem. 
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A tendência progressista crítica social dos conteúdos vem com o objetivo de incrementar aos 

conhecimentos algo mais concreto, ou seja, os conhecimentos científicos baseiam-se e busca uma qualidade nos 

sistemas de ensino público e leva aos sujeitos pensarem e participarem das decisões em que rodeiam a sociedade. 

De acordo com Queiroz e Moita, 2007: 

 

A “pedagogia crítico-social dos conteúdos” defende que a função social e política da 

escola deve ser assegurar, através do trabalho com conhecimentos sistematizado, a 

inserção nas escolas, com qualidade, das classes populares garantindo as condições 

para uma efetiva participação nas lutas sociais. Esta tendência prioriza, na sua 

concepção pedagógica, o domínio dos conteúdos científicos, a prática de métodos de 

estudo, a construção de habilidades e raciocínio científico, como modo de formar a 

consciência crítica para fazer frete à realidade social injusta e desigual. Busca 

instrumentalizar os sujeitos históricos, aptos a transformar a sociedade e a si próprio. 

Sua metodologia defende que o ponto de partida no processo formativo do aluno seja 

a reflexão da prática social, ponto de partida e de chegada, porém, embasada 

teoricamente. (QUEIROZ; MOITA, 2007, p.14). 

 

 

O processo de alfabetização nesta tendência se baseia no construtivismo, em que o professor precisa ter 

domínios, habilidades e competências para desenvolver o processo ensino e aprendizagem, levando em 

consideração os sujeitos e sua realidade. 

  E não se tem um método em vigor, mas os docentes ao longo de suas trajetórias e vivencias em sala de 

aula vão se construindo, desenvolvendo metodologias nas quais supram a necessidade das crianças. 

 

Dentro dessa visão, a alfabetização é, sem dúvida uma das prioridades 

nacionais no contexto atual, pois o professor alfabetizador tem a função de 

auxiliar na formação para o exercício da cidadania. Para exercer sua função 

de formar= plena é preciso ter clareza do que ensina e como ensina. Para isso, 

não basta ser um reprodutor de métodos que objetivem apenas o domínio de 

um código linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção de 

alfabetização está subjacente à sua prática. (MEC, 2012. p. 27). 

 

 

Com o construtivismo surgiu também novas formas de ver o processo de leitura e escrita, pois além de 

aprender a ler e escrever os alunos precisam ir além, compreender os diversos tipos de textos, interpretar as 

mudanças no mundo e interligar novos conceitos. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

O primeiro momento desta pesquisa é uma breve descrição do percurso histórico da alfabetização no 

Brasil e como se consolida hoje as práticas de alfabetização nas escolas. Ancorados por teóricos da área de 

estudo, a saber, Magda Soares (2009), Emília Ferreiro (2003) e Ana Teberosky (2005), onde as mesmas 

defendem a ideia de uma alfabetização na perspectiva do letramento e também importância do ambiente como 

um meio favorável a aprendizagem dos alunos.  

Na pesquisa realizada o percurso metodológico descritivo analítico trilhou a análise documental como: 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Plano Nacional da Educação, as Diretrizes da Avaliação Nacional da 

Alfabetização – ANA, as diretrizes e matrizes da Prova Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e a portaria do Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa 

(Portaria nº 867, de 4 de Julho de 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Compreende-se por alfabetização um caminho percorrido nos primeiros anos de escolarização para o 

desenvolvimento da leitura e escrita e hoje este processo está para além de escrever e ler é preciso compreender, 

interpretar, conhecer e dominar os diversos tipos de gêneros textuais, este processo é uma das primeiras tarefas 

exigidas dos alunos nos primeiros ciclos de alfabetização. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
970 

Alfabetizar não é uma tarefa fácil e não têm receitas prontas e acabadas, este processo dependerá das 

habilidades do professor alfabetizador nos quais ao longo de suas formações foram se consolidando. É neste 

processo de alfabetização no qual o docente precisará desenvolver no aluno por meio de metodologias capazes 

de contribuir com a aprendizagem e alfabetiza-lo, nesta etapa é necessário ter consciência de que cada aluno tem 

seu tempo de aprendizagem e que este pode ser também o motivo pelo fracasso escolar das crianças. 

Neste aspecto (PIRES et al., 2010), deixa claro suas preocupações quando é importante o professor ter 

essa consciência de uma alfabetização para além dos muros da escola. 

 

Começa-se a ter consciência de que não basta somente alfabetizar, mas que é preciso 

viabilizar as pessoas a oportunidade do contato com as diversas práticas sociais de 

leitura e escrita. Isso mudou no século XXI, quando esse conhecimento passou a ser 

exigência, ou seja, o mundo letrado moveu-se para a escola, passando a fazer parte 

da alfabetização do novo século, contribuindo para a que a comunicação evoluísse. 

(PIRES, et al, 2010, P.04). 

 

Para atuar nos primeiros ciclos de alfabetização o professor precisa primeiramente se identificar com 

esta área, ter formação adequada, conhecer os processos de alfabetização, as metodologias, e principalmente ter 

domínio de sua língua e conhecer e compreender suas variações linguísticas.  

Ser professor na atualidade é desafiador, pois o mesmo deverá ampliar mecanismos não somente para 

desenvolver o ensino e a aprendizagem, mas também desenvolver vínculos de afetividade capaz de cativar os 

discentes além de métodos apropriados que levem ao principal objetivo alfabetizar. 

O ciclo de alfabetização compreende três anos, que abrange do 1º ao 3º ano do ensino fundamental 

inicial, onde a proposta é trabalhar com atividades que contemplem os saberes necessários em cada etapa com o 

objetivo de desenvolver habilidades cujo estes alunos a cada ano avancem em seu processo de aprendizagem e 

termine o terceiro ano alfabetizado; lendo, escrevendo e interpretando além de conhecer os diversos tipos de 

gêneros textuais. 

Para além da alfabetização que inicialmente se dá pelo conhecimento de letras, sílabas, números, sinais, 

ler e escrever se dá um novo conceito na atualidade chamado letramento que está para formar sujeitos não 

somente alfabetizados, mas principalmente letrados e capazes de ir além de códigos, é um sujeito formado 

politicamente, socialmente, um ser pensante e ativo capaz de fazer novas leituras de sua própria realidade.  

Essa nova forma de alfabetizar necessita da compreensão e estudos dos docentes, pois se somente 

alfabetizar já era uma tarefa difícil agora se torna ainda mais complexa, ensinar as crianças ir além de aprender 

as letras e ler fluentemente, agora ela precisa ler e compreender o que leu e isso já começa a ser desenvolvido 

desde seu primeiro ano escolar, no qual o professor seguirá critérios para desenvolver nestes ciclos. 

Sobre o letramento Soares enfoca que: 

 

Só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em que não 

basta apenas saber ler e escrever, é preciso saber fazer uso do ler e do 

escrever, saber responder as exigências de leitura e de escrita que a sociedade 

faz continuamente. (SOARES, 2010, p. 20) 

 

 

Dessa forma o professor precisa devolver novas habilidades e competências de ensino rápidas, pois, a 

exigência era alfabetizar o aluno na perspectiva do letramento em pouco tempo, mesmo sem entender por onde 

começar e que metodologias poderiam ser adequadas neste processo. 

Ferreiro (2003) trouxe muitas possibilidades para o professor alfabetizador em suas formações, pois 

apresenta um direcionamento no qual o docente deverá ter e compreender sobre a alfabetização e neste 

desdobramento deverá entender que o processo é complexo e ele deverá desenvolver elaborações de hipóteses 

sobre a representação e deixar claro que este processo não depende somente do professor, mas também do 

educando. 

 Conforme documento produzido pela Secretaria de Educação Básica do Ministério de Educação e 

Cultura - MEC que trata do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, este docente inserido 

na prática dos ciclos de alfabetização precisa ter: 

 

Domínio dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento do ensino da 

leitura e da escrita na perspectiva do letramento; ter habilidades para interagir 

com as crianças, dinamizando o processo pedagógico e promovendo 

situações lúdicas de aprendizagem; ser assíduo e pontual, evidenciando 
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compromisso com os processos pedagógicos; ter sensibilidade para lidar com 

a diversidade social, cultural, de gênero e etnia.  (BRASIL, s.d., p.12) 

 

 

Além de desenvolver estes objetivos necessários os docentes necessitam está em constantes formações 

continuadas, para promover uma aprendizagem significativa com novas metodologias, inovando suas práticas e 

conhecendo novas variações linguísticas para valorizar as culturas existentes nos cenários escolares e saber como 

lidar com cada diversidade existente. 

Outro fator importante neste processo de alfabetização são os espaços ou ambientes que favorecem a 

aquisição da leitura e escrita, pois a aprendizagem está para além dos muros da escola ela ocorre de maneira 

constante, pois um ambiente quando bem aproveitado contribui ainda mais para relação do ensino e da 

aprendizagem e isso o professor deve explorar concomitantemente em suas práticas de ensino, nos quais estarão 

vinculando uma alfabetização na perspectiva do letramento. 

A sala de aula é um dos principais ambientes que favorece a aprendizagem constantemente e por isso 

deverá ter uma organização no qual possibilite interação entre o professor e os alunos, neste espaço deve conter 

materiais de leitura como letras, números, textos, entre outros nos quais contribuíram para favorecer 

harmonicamente a interação desses sujeitos no espaço físico da sala de aula. 

Ana Teberosky (2005) retrata a importância do ambiente favorável à aprendizagem “é aquele em que há 

uma cultura letrada, com livros, textos digitais ou em papel, um mundo de escritos que circulam socialmente. A 

comunidade que usa a todo o momento esses escritos, que faz circular as ideias que eles contêm, é chamada 

alfabetizadora”.  

Dessa forma pode-se perceber que o ambiente alfabetizador traz muitas contribuições neste processo de 

alfabetização e que o docente necessita usar estes ambientes, explorar e ampliar como também favorecer a 

cultura dos seus alunos para beneficiar a aprendizagem. 

O professor alfabetizador é aquele que tem mais experiência na prática de ensinar os processos de 

leitura e escrita, que tem um maior aparato de conhecimentos e conteúdos necessários, e que necessariamente 

incentiva à compreensão destes e a produção de novos conhecimentos, contribuindo na formação de alunos 

capazes de gerar a construção dos saberes, a partir da sua reflexão-ação-reflexão.  

Além de compreender como ocorre todo o processo de alfabetizar, o professor necessita ter uma boa 

formação no qual será a base para entender os desafios que aparecerá e como agir diante das dificuldades nas 

quais surgirá dessa forma, o docente poderá ver na prática como desenvolver suas metodologias como atuar para 

favorecer uma aprendizagem de qualidade a todos. 

Nóvoa, 1995 destaca que é na prática da profissão que se aprende. “O aprender da profissão é, pois, um 

processo contínuo que se dá a partir do pessoal e profissional, implicando na concepção da escola como espaço 

de crescimento profissional.” (NÓVOA,1995, p.53). 

A formação deve ser o alicerce que dará subsídios próprios para o docente se construir em sua prática 

nos quais nortearão durante o processo ensino e aprendizagem e levará a refletir sua prática na ânsia de 

melhorias e de qualidade, dessa forma sua formação inicial apontará alguns caminhos a ser percorrido 

principalmente teoricamente, mas é na prática que se encontra as dificuldades e de início o professor não sabe 

exatamente por onde começar e o que fazer.  

Esse docente deverá ter conhecimentos múltiplos voltados à ação docente e de acordo com as realidades 

existentes, bem como necessita compreender que estes saberes estão para além do espaço sala de aula e que sua 

ação pedagógica deverá estar a todo instante refletindo sobre sua prática em um processo de reflexão-ação-

reflexão e para isto é essencial uma formação com bases que lhes proporcionaram um amplo campo de saberes 

teóricos e metodológicos para enfim se concretize na prática. 

 

CONCLUSÕES 

 
A educação brasileira desde muito tempo vem passando por muitos problemas, a saber, os altos índices 

de analfabetismo. Na tentativa de mitigá-los vem se investindo em políticas de formação continuada voltada para 

os professores alfabetizadores, onde são trabalhadas os processos da alfabetização, oferecendo percursos de 

múltiplos conhecimentos, referenciais teóricos e valorizando suas experiências em sala de aula. 

Se faz necessário compreender para resolver ou pelo menos tentar solucionar os problemas do 

analfabetismo no Brasil, buscando reconhecendo os principais sujeitos deste contexto, que são os discentes, 

conhecer o quanto eles sofrem com os problemas sociais, econômicos e educacionais, pois os mesmos advindos 

de escolas públicas, onde em sua maioria são beneficiários dos programas sociais do Governo Federal, em 

particular do Programa Bolsa Família. Além de sofrer com a falta de estrutura familiar, ainda estão vulneráveis a 
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má alimentação e ausência de saúde e lazer, aspectos importantes para o desenvolvimento não só do corpo, mas 

também do cognitivo. Não se pode investir apenas em um ponto, ou mesmo, executar programas e ações sem 

pensar nos atores principais, é necessário enxergá-los, valorizando-os e oferecendo-os condições necessárias, 

afinal são eles que darão os resultados almejados e que estão sendo cobrados diariamente. 

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deixam claro em seus 

textos, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Além de zelar para que o educando 

desenvolva suas capacidades cognitivas e intelectuais, dentro boa estrutura familiar com o mínimo de condições 

adequadas. 

O processo de alfabetização e letramento são práticas efetivadas mediante o ensino e aprendizagens das 

crianças em processo de aprender a ler e a escrever, bem como saber resolver problemas matemáticos e para 

além disso, saber produzir, interpretar e compreender, fazer críticas e saber dar sua opinião sobre assuntos da 

própria sociedade em que vivem, e para o aluno consiga fazer tudo isso, se faz necessário práticas de ensino 

consciente e os docentes precisam compreender de fato o que é alfabetizar e letrar, para obter bons resultados em 

suas práticas, sem esse entendimento fica muito confuso o processo de ensino e aprendizagem e os resultados 

podem não ser os melhores. 
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RESUMO: O uso das tecnologias tem se tornado indispensável para o processo de ampliação de novas 

práticas metodológicas dentro ou fora da sala de aula. As mesmas têm contribuindo de forma decisiva para o 

processo de socialização e aprendizagem no espaço escolar. E, apesar das grandes dificuldades impostas muitas 

vezes pelas escolas e professores em inserir o uso desses recursos em sala, é necessário que os eles estejam 

cientes dos benefícios que os mesmos trazem para a sala de aula, entre eles: possibilita uma maior diversidade 

nas atividades, influenciando assim na troca de conhecimento por meio de hipóteses e questionamentos 

permitindo assim a construção de novos conhecimentos, a fixação e assimilação dos conteúdos com auxilio 

dessas ferramentas. O apresenta trabalho traz como sugestão a incorporação de vídeos ilustrativos nas aulas de 

ciências como recurso complementar com o objetivo de verificar na prática quais as efetivas contribuições da 

utilização desses recursos mediante ao processo de assimilação e fixação dos conteúdos em uma turma do 3° ano 

de séries iniciais da Escola de Ensino Fundamental Odilon Pereira Lima, situada no município de Cacimbinhas – 

AL. 

 

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem, ensino, tecnologia. 

 

. 

The use of illustrative videos in the process of assimilation and fixation of 

the contents, in the classrooms of sciences in the elementary school 
 

ABSTRACT: The use of technologies has become indispensable for the process of expanding new 

methodological practices inside or outside the classroom. They have contributed in a decisive way to the process 

of socialization and learning in the school space. And, despite the great difficulties often imposed by schools and 

teachers in inserting the use of these resources in the classroom, they need to be aware of the benefits they bring 

to the classroom, among them: it allows a greater diversity in activities , thus influencing the exchange of 

knowledge through hypotheses and questions, thus allowing the construction of new knowledge, the fixation and 

assimilation of the contents with the help of these tools. The present work brings as a suggestion the 

incorporation of illustrative videos in science classes as a complementary resource with the objective of 

verifying in practice what the effective contributions of the use of these resources through the process of 

assimilation and fixation of the contents in a group of the 3rd year of initial series of Odilon Pereira Lima 

Elementary School, located in the municipality of Cacimbinhas - AL 

 

KEYWORD:. learning, teaching, technology. 

 

INTRODUÇÃO  

 
 O uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm se tornado um grande aliado para o 

compartilhamento e socialização de conhecimentos durante o processo de ensino-aprendizagem no espaço 

escolar. Essa relevância tem aumentado, não obstante ainda ocorra certa resistência a elas, primeiramente 

causadas por deficiências em infraestrutura e de recursos no sistema escolar, conciliado a barreiras atitudinais 

criadas pelos próprios professores. O professor se ver em desvantagem para competir com a capacidade de 

fascínio que os TICs impõem aos discentes mais novos, certo de que sua formação não lhe preparou para o 

adequado uso desses tipos de recursos. O uso de TICs exige o desenvolvimento de novas práticas metodológicas, 

como meio de oportunizar a aprendizagem novos fluxos que se coadunem com aquilo que tanto os alunos como 

o professor estão vivenciando assim que deixam a sala de aula. A utilização das tecnologias abre novas 

http://ava.ead.ufal.br/user/profile.php?id=18121
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possibilidades para que professores e alunos possam superar barreiras físicas, colocando o mundo mais acessível 

à ponta dos dedos (SEABRA, 1995).  

Hoje, os recursos tecnológicos tem se espalhado cada vez mais deixando a informação e o 

conhecimento mais próximo de todos. Dessa forma, escolas e professores precisam estar atentos para o uso e 

integração dessas novas tecnologias em suas práticas metodológicas como meio de tornar o ensino mais atrativo 

e dinâmico, possibilitando uma maior eficiência no processo de ensino e aprendizagem, distanciando-se do 

modelo tradicional de ensino, possibilitando assim uma maior aproximação da realidade vivencial, auxiliando e 

intensificando o caminho e o preparo para a integração desses alunos desde cedo ao mundo tecnológico. Porém 

as escolas precisam estarem preparadas a aceitar, sem dramas, os desafios dessa modernidade que continuamente 

se lhe deparam predisposição essa mais do que nunca necessária porquanto ‘é hoje universalmente aceite a ideia 

de que uma sociedade em mutação permanente só pode aceitar uma escola em mutação também permanente. 

É preciso evoluir para se progredir, e a aplicação da informática desenvolve os assuntos com 

metodologia alternativa, o que muitas vezes auxilia o processo de aprendizagem. O papel então dos professores 

não é apenas o de transmitir informações, é o de facilitador, mediador da construção do conhecimento. Então, o 

computador passa a ser o 'aliado' do professor na aprendizagem, propiciando transformações no ambiente de 

aprender e questionando as formas de ensinar. (MORAN, 2007, p.2) 

Assim sendo, pode-se perceber que um tipo de recurso, o qual tem desempenhado um importante papel 

no mundo infantil e dos jovens é o recurso audiovisual, pela sua capacidade atrativa e de permitir uma ligação 

entre o mundo sensorial visual e o auditivo. Porém, apesar de todos os benefícios que esse tipo de recurso traz 

para a sala de aula, torna-se necessário que o professor esteja ciente e tenha objetivos claros quanto ao seu uso. 

Pois a ideia de utilizar os vídeos de forma complementar nas aulas não tem como propósito substituir o professor 

pela máquina, o propósito é ajudar ao professor a superar as suas velhas práticas rotineiras, dinamizando a forma 

de como o aluno desenvolve suas competências. Apesar de todos os benéficos que esse tipo de recurso pode 

trazer o processo de ensino-aprendizagem; sem objetivos claros e articulados com um planejamento eficiente, o 

uso desse tipo ferramenta pode suscitar alguns problemas na capacidade educativa e criativa da turma. MORAN 

(1995, p. 3) aponta, construindo uma terminologia própria, algumas formas enviesadas de utilização de 

audiovisuais: 

“Vídeo-enrolação”: exibir um vídeo sem muita ligação com a matéria. O aluno 

percebe que o vídeo é usado como forma de camuflar a aula. Pode concordar na hora, mas discorda do seu mau 

uso. 

“Vídeo-deslumbramento”: O professor que acaba de descobrir o uso do vídeo 

costuma empolgar-se e passa vídeo em todas as aulas, esquecendo outras dinâmicas 

mais pertinentes. O uso exagerado do vídeo diminui a sua eficácia e empobrece as 

aulas.  

“Só-vídeo”: não é satisfatório, didaticamente, exibir o vídeo sem discuti-lo, sem 

integrá-lo com o assunto de aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais 

importantes. 

“Vídeo como tapa-buraco”: colocar vídeo quando há um problema inesperado, como ausência do 

professor. Usar este expediente eventualmente pode ser útil, mas se for feito com frequência, desvaloriza o uso 

do vídeo e o associa, na cabeça do aluno, a 

não ter aula.                

Nas turmas das séries iniciais esses recursos chegam renovando e trazendo um ensino mais prazeroso, 

atrativo e dinâmico; devido o fascínio das crianças pelo lúdico e pelo brilho contido nas cores e nas imagens, 

principalmente quando se há uma necessidade de inseri-los com o objetivo que levem os alunos a 

compreenderem alguns processos e fenômenos que muitas vezes só em observar nos livros e na explicação do 

professor não é possível fazer uma assimilação concreta do conteúdo. A utilização de vídeos como recurso 

didático e tecnológico torna-se um desafio constante, mas sua prática bem aplicada abre para uma maior 

eficiência no ensino, chegando também mais perto do real sendo também uma ferramenta que permite um 

epítome entre a imagem e som, visão e a audição.  

 O uso desses recursos em sala de aula tem sido tema de vários estudos e debates, porém é importante 

ressaltar que as tecnologias, por si só não são capazes de transformar o e nem o ensino. Sendo necessário um 

comprometimento e planejamento por parte dos professores em desejar mudar suas práticas em sala de aula 

perdendo assim o medo do novo, deixando para trás o seu velho papel de detentor do conhecimento e passa a ser 

o mediador, facilitador permitindo assim uma aprendizagem dialógica por meio de trocas e hipóteses e 

questionamentos por parte dos alunos, sendo o professor o elo entre o aluno e esses recursos criando assim novos 

horizontes para se chegar ao conhecimento de muitas e diferentes formas. Sendo necessário muitas vezes 

algumas capacitações e treinamentos para que esses professores estejam mais envolvidos e seguros com essas 

novas tecnologias. Para IMBÉRNOM (2010, p.36). 
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Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa que se transforme em melhora, muitas 

coisas terão que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que redesenhar seu papel e 

sua responsabilidade na escola atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da 

direção da escola, da administração e da própria sociedade. Eventualmente crianças e jovens incorporam o uso 

recursos em suas rotinas, porém em sala de aula é necessário que ocorra um acompanhamento por partes dos 

docentes ao inserir tais recursos em suas praticas metodológicas.  

A ideia de utilizar os vídeos de forma complementar nas aulas não tem como proposito substituir o 

professor pela máquina o proposito é ajudar ao professor a superar as suas velhas práticas rotineiras dinamizando 

sua forma do aluno chegar ao conhecimento, principalmente quando se há uma necessidade de inseri-los nas 

aulas de ciências com o objetivo de levar os alunos a entender alguns processos e reações que muitas vezes só na 

leitura dos livros e na explicação do professorou os alunos não conseguem assimilar, pois além de ouvir o 

professor falar os discentes precisam ver tornando mais fácil a compreensão, fazendo assim da sala de aula um 

ambiente estimulante é primordial para a vida dessa meninada.  

Tanto o vídeo como a mídia televisiva, se bem empregado pelo professor, enriquecem a aula e o 

ambiente escolar e proporcionam uma aprendizagem mais significativa, considerando que "somos tocados pela 

comunicação televisa sensorial, emocional e racionalmente" (FIORENTINI; CARNEIRO, 2001, p.25). 

Reconhecidos com os recursos mais apropriados e utilizados para trazer uma maior abstração nos conteúdos de 

ciências é um desafio constante, mas sua prática bem aplicada abre para uma maior eficiência no ensino e 

chegando também mais perto do real sendo também uma ferramenta que permite um epítome entre a imagem e 

som, visão e a audição. 

 E mediante as dificuldades que muitos alunos apresentam em sala de aula, sejam elas ligadas a fatores 

hereditários ou por influências ambientais, de cunho familiar ou escolar que acabam afetando o desenvolvimento 

cognitivo do aluno no processo de assimilação e fixação dos conteúdos, a incorporação desses recursos em sala 

de aula é de fundamental importância quando acompanhado e planejado pelo professor. Desse modo, o trabalho 

teve como objetivo verificar na prática quais as efetivas contribuições da utilização de vídeos ilustrativos como 

recurso complementar nas aulas de ciências mediante ao processo de assimilação e fixação dos conteúdos em 

uma turma do 3° ano de séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O presente trabalho foi realizado por meio de observações e pesquisas bibliográficas, buscas online e a 

colaboração dos alunos do 3° ano do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Odilon Pereira Lima do 

município de Cacimbinhas, em Alagoas, durante o período de dois meses. A turma era formada por 22 alunos 

onde grande parte desses alunos apresentava uma grande diversidade de dificuldades de concentração e interesse 

pelos conteúdos da disciplina de Ciências. Os vídeos foram utilizados de duas maneiras: (1) para introdução - 

algumas vezes antes do conteúdo ser abordado, ou (2) para fixação - no final da apresentação de cada conteúdo 

como uma forma de melhorar fixação e assimilação dos conteúdos.  

Os vídeos foram escolhidos e feitos os downloads por meio do canal YOUTUBE73, onde todos foram 

baseados de acordo com planejamento bimestral da turma. Os conteúdos trabalhados foram: o ar e a água e suas 

propriedades. Nessa turma a cada semana era ministradas duas aulas de Ciências, na qual o uso dos vídeos foi 

inserido de formas alternadas, para não se tornar cansativo e nem rotineiro. E após as observações feitas em 

relação ao o uso do recurso em sala de aula, coletou-se alguns depoimentos de alguns alunos em relação à 

participação desses vídeos nas aulas. Os vídeos selecionados estão elencados como se vê abaixo: 

 

Vídeo 01 

Descrição: Os Estados da Matéria | Vídeos Educativos para Criança  

Duração: 3m30 

Link (URL): https://www.youtube.com/watch?v=v-JXrAl_bjg 

 

Vídeo 02 

Descrição: O Show da Luna! Como a Água Vira Chuva? – EpisódiCompleto   

| Primeira Temporada  

 

Duração: 12m03s 

                                                             
73 YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos pela Internet com sede nos E.U.A. Em 

funcionamento desde fevereiro de 2005, hoje é propriedade/subsidiária da Google. https://www.youtube.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=v-JXrAl_bjg
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Link (URL): https://www.youtube.com/watch?v=WpOkQ7ayUxQ 

 

Vídeo 03 

Descrição: CASAN - Tratamento da água.· 

Duração: 4m56s 

Link (URL): https://www.youtube.com/watch?v=EheLQZyH2wM 

 

Vídeo 04 

Descrição: Quintal da Cultura - Filóborogodó: pressão atmosférica  

Duração: 7m44s 

Link (URL): https://www.youtube.com/watch?v=tCbDxi42pV8 

 

Vídeo 05 

Descrição: O ar está em todo lugar (coleção Natureza Sabe Tudo). 

Duração: 25m29s 

Link (URL): https://www.youtube.com/watch?v=rW-u-sjAlYM 

 

Vídeo 06 

Descrição: O Diário de Mika | O Vento É o Ar com Muita Pressa. 

Duração: 7m22s 

Link (URL): https://www.youtube.com/watch?v=ewlgkpiC_zE 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Durante as observações realizadas foi possível verificar o quanto o uso das TICs em sala de aula tem 

um poder categórico de influenciar tanto no comportamento quanto na aprendizagem dos alunos. Claro que, todo 

esse proveito só é possível quando se tem uma aceitação e envolvimento por parte do professor em relação ao 

uso dessas ferramentas em sala de aula e um planejamento adequado do professor. Inicialmente, observaram-se 

algumas dificuldades entre elas, a mais relevante foi o fato da escola não possuir uma forma de projetar a 

imagem me tamanho ampliado, o que seria resolvido com um monitor ou um Datashow. Então alternativas 

foram buscadas: a primeira, que se mostrou a mais produtiva, foi dividir a turma em dois grupos e utilizar dois 

notebooks para a realização das apresentações dos vídeos já que era pequena suprindo assim a falta do 

Datashow; contribuindo assim para uma maior interação e uma socialização entre os integrantes dos grupos e o 

professor, momentos esses imprescindíveis para o processo de aprendizagem, assim como afirma Tassoni (2000, 

p.6): 

Considerando que o processo de aprendizagem ocorre em decorrência de interações sucessivas entre as 

pessoas, a partir de uma relação vincular, é, portanto, através do outro que o indivíduo adquire novas formas de 

pensar e agir e, dessa forma apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos. 

 De início, a inserção desses vídeos na aula deixou o alunado, formado por crianças entre 8 e 10 anos, 

todos fascinados e encantados. Pode se concluir que isso se deu pela capacidade atrativa que os vídeos impõem 

ao mostrar tudo de forma mais concreta, processos que muitas vezes são demonstrados simplesmente nas 

páginas dos livros e na voz do professor. Atraindo assim a atenção e participação e curiosidade dos alunos pelos 

conteúdos. Os usos dessas tecnologias desempenham uma enorme influência favorecendo novas relações entre o 

aluno e o conhecimento. Para KENSKI (2001): 
 

Entende a tecnologia como ferramenta de transformação do ambiente tradicional da 

sala de aula, buscando a produção do conhecimento de forma criativa, interessante e 

participativa, possibilitando ao educador e educando aprenderem e ensinarem 

usando imagens (estática e ou em movimento), sons, formas textuais, e com isso 

adquirirem os conhecimentos necessários para a sobrevivência no dia-a-dia em 

sociedade. 

 

O seu uso no processo educativo demanda formação e atualização constante dos professores, através do 

exercício da reflexão coletiva. Sua condição é a de facilitar/mediar a comunicação, a reflexão e a colaboração, a 

dinâmica entre os sujeitos incentivando a postura pesquisadora, através da troca de ideias e posições. Sendo 

assim, a utilização dessa ferramenta em sala de aula acaba trazendo um grande diferencial nas aulas permitindo 

https://www.youtube.com/watch?v=WpOkQ7ayUxQ
https://www.youtube.com/watch?v=EheLQZyH2wM
https://www.youtube.com/watch?v=tCbDxi42pV8
https://www.youtube.com/watch?v=rW-u-sjAlYM
https://www.youtube.com/watch?v=ewlgkpiC_zE


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
978 

aos alunos a terem uma melhor compreensão e visualização e relação com os conteúdos, fugindo do abstrato, 

auxiliando e facilitando na intensificação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Dessa forma, acreditamos que escolas e professores não podem ficar de fora sendo necessário uma 

busca por novos métodos que possibilitem uma maior eficiência na aprendizagem dos alunos e uma melhoria nas 

suas práticas metodológicas, trazendo uma nova visão possibilitando os alunos criarem um novo espaço que 

possibilite grandes processos de aprendizagem, facilitando sua compreensão no conteúdo da sala de aula e a 

tecnologias mais do que nunca nos rodeia trazendo essas modificações e melhoria no ensino. As tecnologias 

servem para que o educador insira atividades diferentes daquelas que já teriam em sala de aula, aumentando 

assim as estratégias para lidar com os diferentes momentos que abarcam as situações de aprendizagem 

(COSCARELLI, 2005). 

Apesar de todos os benéficos que esse recurso trouxe para as aulas, trazemos a tona algo que é super 

necessário. Uma delas é que o professor esteja ciente e tenha objetivos claros quanto ao uso dessas ferramentas 

de forma que venha desenvolver a aprendizagem dos alunos, pois o mesmo quando utilizado de forma incorreta 

pode viabilizar alguns problemas na capacidade educativa e criativa da turma. Assim, o uso de vídeo como 

recursos audiovisual e metodológico em sala de aula, precisa ter uma função bem definida no plano de ensino 

elaborado pelo professor para um dado conteúdo, sendo sua utilização bastante vantajosa, levando-se em 

consideração tanto sua acessibilidade quanto sua linguagem, que podem apresentar-se nos mais variados graus 

de entendimento. Atualmente existem diversos tipos de vídeos didáticos que podem ser incorporados a uma aula. 

Sendo que cada tipo se aplica melhor a um determinado objetivo (MAGARÃO; STRUCHINER; GIANELLA, 

2012).  
 

CONCLUSÃO 

 
Devido o atual contexto, percebe-se o quanto ficou mais necessário o uso das TICs, no nosso dia a dia, e 

como se torna notório as possibilidades e maneiras de como utilizá-las para auxiliar nas atividades ou propostas 

pedagógicas. Possibilidades essas que têm influenciado e promovido grandes resultados tanto na aprendizagem 

do nosso alunado como nas nossas práticas metodológicas como professores. Dessa forma foi notório perceber o 

quanto o uso desse tipo de ferramenta pode proporcionar uma nova forma de pensar e de transformar diante 

desse mundo globalizado. Caminhamos para a conclusão de que a utilização desses recursos tem se tornado um 

importante aliado tanto no processo de ensino-aprendizagem, devido à dinamização do método pedagógico como 

afirma Pablos, (2006, p.74): 

A contribuição mais significativa das tecnologias da informação e comunicação, com um caráter geral, 

é a capacidade para intervir como mediadoras nos processos de aprendizagem e, inclusive, modificar a 

interatividade gerada, de tal maneira que, no campo educativo, a qualidade vinculada ao uso das tecnologias, na 

realidade, une-se à qualidade da interatividade, como a fator-chave nos processos de ensino-aprendizagem. E por 

fim, conclui-se que o uso do audiovisual como recurso tecnológico em sala de aula possibilita melhorias e uma 

diversificação de caminhos e meios de mudanças nas práticas metodológicas do professor, criando assim novos 

cenários que facilitam a aprendizagem, e que tornam as aulas atrativas, enquadrando-se nesta nova era da 

informação e da comunicação, a era da geração multimídia. Para Vicentini e Domingues (2008), a utilização de 

vídeos não está limitada somente a aulas expositivas, uma vez que esta ferramenta exerce um papel de grande 

importância para despertar a motivação e o interesse do aluno sobre determinado assunto a trabalhar em sala de 

aula. Motivos pelos quais escolas e professores precisam estar preparados para essas tais mudanças, pois tanto a 

geração vindoura como a mais pueril, tem entrado e continuará entrando em sala de aula como uma geração 

conectada com o Mundo. 

 Dessa forma a utilização desses recursos em sala de aula precisa ser de forma criteriosa e planejada 

para pode garantir resultados significativos e o ensino de torne mais interessantes, dinâmico e participativo por 

parte de todos os alunos possibilitando a uma melhor visualização e compreensão de conceitos e fenômenos. 

Dessa forma, concluímos que, os recursos didáticos assim como os vídeos quando utilizados em sala de aula de 

maneira correta além de possuírem a capacidade de aumentar o interesse dos alunos ele apresenta também à 

capacidade de abrir possibilidades e estabelecer uma lógica mais intuitiva entre a concreta e o abstrato. Para 

Gonnet (2004), a educação que envolve as mídias (mídia escrita, mídia radiofônica, televisiva, entre outras) é 

uma educação crítica no auxílio para a leitura de mundo, diversificando e atuando de forma mais dinâmica nas 

práticas pedagógicas. 

 Mediante a essas possibilidades os sistemas de ensino e professores não pode recursar-se e vive só na 

aula oral e escrita, mas sim agrupar o uso desses recursos em suas práticas já que os alunos estão a cada dia mais 

inseridos nesse meio digital. Para Santos (2010), os recursos audiovisuais permitem diversificar as atividades, e 
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assumem um papel motivador no processo de ensino e aprendizagem. Sendo necessário um planejamento por 

parte do professor. 
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RESUMO: O presente trabalho, tem como objetivo refletir acerca do trabalho docente com a temática 

orientação sexual, como este tema transversal é tratada no contexto escolar nos mais diversos componentes 

curriculares, de forma interdisciplinar. A Educação Sexual como assunto que deve ser tratado em todas as 

disciplinas, com a participação ativa e consciente dos professores. Nesse sentido, torna-se necessário averiguar 

se os professores estão preparados para falar sobre temas amplos e polêmicos, como gravidez na adolescência, 

virgindade e doenças sexualmente transmissíveis. Este trabalho apresenta ainda o resultado de uma pesquisa de 

campo, na qual pôde-se conhecer o  que pensam os professores sobre a necessidade do trabalho com a  temática, 

qual a importância, as dificuldades de realizar o trabalho com esse tema, entre outros aspectos. Os resultados, 

deixam claro, que para a realização de um trabalho pleno e   de qualidade, é necessário que haja formação para 

os profissionais desenvolverem de forma satisfatória o trabalho com  a temática, superar medos e  tabus entre 

outros elementos apresentados no trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Orientação Sexual; Formação; Escola; Professor. 

 

Sexual and affective orientation in the school context: 

dhallenges to teaching practice 
 

ABSTRACT: The present work aims to reflect on the teaching work with the sexual orientation theme, as 

this transversal theme is treated in the school context in the most diverse curricular components, in an 

interdisciplinary way. Sexual Education as a subject that must be treated in all disciplines, with the active and 

conscious participation of teachers. In this sense, it becomes necessary to find out if teachers are prepared to talk 

about broad and controversial topics, such as teenage pregnancy, virginity and sexually transmitted diseases. 

This paper also presents the results of a field research, in which it was possible to know what the teachers think 

about the need of the work with the subject, the importance, the difficulties of carrying out the work with this 

theme, among other aspects. The results make clear that for the accomplishment of a full and quality work, it is 

necessary that there is training for the professionals to develop in a satisfactory way the work with the theme, 

overcome fears and taboos among other elements presented in the work. 
 

KEYWORDS: Sexual Orientation; Formation; School; Teacher. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho  visa tratar de um tema bastante atual, delicado e porque não dizer, polêmico, pois 

traz consigo aspectos morais, culturais, jurídicos, educativos, psicológicos, sociais, dentre outros. Obviamente, 

não se pretendeu com esse trabalho  esgotar o tema, visto sua amplitude e complexidade, mas houve empenho no 

sentido de tecer considerações que se acreditam serem relevantes e importantes,   a abordagem de assuntos 

relacionados   sexualidade o contexto escolar. O presente trabalho discorreu sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs para a Orientação Sexual nas escolas na qual, objetivou-se analisar criticamente a forma como 

mailto:souza.jclecio@gmail.com
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os docentes trabalham com a temática, assim identificar quais as dificuldades  e possibilidades encontradas na 

realização do trabalho com a temática orientação sexual. 

A inclusão de temas transversais nos PCN como Orientação sexual, ética, meio ambiente, pluralidade 

cultural, dentre outros, são “devolvidos” para sociedade, objetivando a construção da cidadania e a compreensão 

da realidade social, dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental. Embora 

ainda ocorra de forma lenta, gradual, a Orientação Sexual se apresenta como um tema que deve ser reforçado e 

debatido em sala de aula. Através de sua inserção na escola, se propõe a eliminação de comportamentos 

baseados na discriminação sexual, na violência em função do sexo e na minimização de problemas como: o 

abuso sexual, a gravidez na adolescência, proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Na 

análise do tema, demonstrou-se inicialmente a gênese da educação sexual na sociedade, em seguida, apresentou-

se o porquê da inserção do tema no meio escolar, posteriormente destacou-se a identificação das finalidades e 

das orientações pedagógicas estabelecidas nos PCN para Orientação Sexual.  Pela especificidade do tema, optou-

se em fazer a pesquisa bibliográfica e documental assim como uma pesquisa de campo. Trata-se de uma leitura 

atenta e sistemática que se concretizou pelo acompanhamento com anotações e fichamentos que serviram para 

fundamentação teórica do estudo. 

A educação leva o homem à sua perfeição, a compreender a realidade social, a fim de transformá-la e 

procurar soluções aos desafios do mundo com uma dimensão holística. Neste sentido, vê-se que a educação 

sexual surge da necessidade de um esclarecimento à população “em função da repressão estabelecida pela 

cultura e pela sociedade”. (RIBEIRO, 1990, p.5). A história da educação sexual mostra uma prática de repressão 

sexual desde a antiguidade, respaldada principalmente nos movimentos com ideais de reforma religiosa, como na 

Inglaterra com o puritanismo, em que eles eram rígidos e moralistas especialmente quanto ao comportamento 

sexual. Sobre este movimento, Ribeiro destaca: 

 

historicamente, o puritanismo tem sua origem no calvinismo e iniciou-se na 

Inglaterra, no século XV, durante o reinado de Elisabeth I. Opondo-se à liberdade 

dos padrões sexuais da Inglaterra da Idade Média, o puritanismo trouxe em seu bojo 

um rígido padrão espiritual e moral, baseado na firmeza da vontade, na constância 

do caráter e no fortalecimento da introspecção, tudo regrado pelo mais puro 

ascetismo. (RIBEIRO, 1990, p. 6-7). 

 

 

Os primeiros registros de discussões de educação sexual no ambiente escolar no Brasil, conforme cita 

(SAYÃO, 1997 p.108) datam de 1920, para combater doenças, visando à “saúde púbica” e à “moral sadia” 

preocupados com a saudável reprodução da espécie. 

A igreja católica, predominante no sistema educacional brasileiro, juntamente com a década de 60, 

época politicamente radical, contribuíram para manter a repressão à Educação Sexual e deixaram marcas à sua 

implantação oficial nas escolas. Mesmo que se quisesse educar, havia um “conteúdo repressivo por trás do 

educativo” (RIBEIRO, 1990, p.12).  

Já a década de 80, trouxe novos avanços em relação à Educação Sexual, como a abertura para debates 

e a consequente quebra de tabus. Devido ao grande número de gravidez precoce e o aparecimento da AIDS entre 

jovens, começa a preocupação dos educadores em estudar o tema, se proliferando iniciativas de implantação da 

Educação Sexual nas escolas, que primeiramente ocorreu nas instituições privadas, inclusive as de ensino 

religiosos e depois nas públicas. Na década de 90, a busca de orientações pedagógicas, em relação a sexualidade, 

para que os alunos pudessem pensar, questionar e estabelecer juízos de valor foi significativa com o 

reconhecimento do MEC ( Ministério da Educação). Neste sentido, em 1997 o Ministério da Educação e do 

Desporto propõe os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o ensino fundamental em todas as escolas do 

país, a fim de subsidiar os educadores, porém não se impondo como uma diretriz obrigatória, buscando 

“combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta estabelecidos para homens e 

mulheres e apontar para sua transformação”, incentivando, nas relações escolares, a “diversidade de 

comportamento de homens e mulheres”, a “relatividade das concepções tradicionalmente associadas ao feminino 

e ao masculino”, o “respeito pelo outro sexo” e pelas “variadas expressões do feminino e do masculino” 

(BRASIL, 1997, p. 144-146). Até bem pouco tempo, a nossa cultura judaico-cristã cultivava uma postura 

baseada na negação da sexualidade, com métodos educativos que induziam a vergonha, a culpa e a ignorância. 

Os PCNs, ao tratar do tema Orientação Sexual, é um assunto de interesse público que deve ser analisado de 

forma intensa, porque tal análise pode trazer muitas contribuições, uma vez que este documento surgiu no intuito 

de abranger a complexidade das questões sociais, como o grave problema de gravidezes precoces, de doenças 

sexualmente transmissíveis, da inclusão, além da pretensão em ser um instrumento de mudança política, jurídica, 

cultural e social. Assim, a vivência da Educação Sexual na escola deve abranger o respeito pelas diferenças 
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entres as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais na perspectiva de educação para a cidadania, 

promovendo de modo significativo a eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na 

violência em função do sexo ou orientação sexual.O processo educativo começa desde o nascimento, ocorrendo 

no âmbito familiar, na comunidade, no trabalho, junto com os amigos, nas igrejas, etc. Contudo, o tema não deve 

ser tratado somente pela família, tendo em vista que ainda há outros tipos de influências como a mídia e a escola. 

O ensinamento repassado pela família exerce um papel muito importante na educação sexual, é onde 

se transmite as primeiras noções de sexualidade através da observação das relações entre os pais, os valores 

incorporados nos gestos, proibições, recomendações. Neste sentido, Werebe afirma: 

 

os pais educam mais pelo que fazem do que pelo que dizem. Eles constituem os 

primeiros modelos humanos, o primeiro modelo de 'casal' que a criança conhece, 

como homem e mulher, como marido e esposa e como pessoas sociais. É com ele 

que muito cedo se começa a aprender o que cada um destes papéis representa 

(WEREBE, 1998, p.148). 

 

 

No entanto, a família ainda possui valores conservadores, tanto que tem muita dificuldade de falar 

abertamente sobre esse assunto em casa e ainda detêm práticas que problematizam a situação, como expulsar o 

filho que se revela homossexual. Já a mídia também mostra a sexualidade, nas novelas, revistas, entre outros 

meios, no entanto é mais dirigida ao público adulto e esquecem que as crianças também participam dessa 

relação, e com isso podem formar conceitos e construções errôneas sobre a realidade sexual. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional declara: 

 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. (BRASIL, 1996). 

 

 

A Educação Sexual na escola não visa substituir a função da família e da mídia em instruir sobre 

sexualidade, mas de complementar esse conhecimento, de forma sistemática e não como um tema esporádico, 

mas em longo prazo respaldando-se sempre no desenvolvimento do respeito a si próprio e aos outros e 

reafirmando os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana. “Em suma, pela mediação da escola, 

dá-se a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita.” (SAVIANI, 

1992, p.29). 

Dessa forma, o fundamental é desenvolver nas escolas uma conscientização de que a sexualidade é 

algo positivo e inerente dos seres humanos e a educação sexual é uma força estruturante no processo de evolução 

individual, fornecendo informações claras, objetivas e problematizando situações que contribuam para uma 

reflexão em adquirir responsabilidades. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Com a finalidade de compreender como acontece o trabalho com a temática Orientação Sexual, realizou-

se uma pesquisa de campo, com professores da Escola Municipal de Educação Básica Manoel Moura de Souza, 

Instituição que oferta o Ensino Fundamental. O estudo foi realizado no período de outubro  à dezembro de 2017 

no Distrito de Barragem Leste, município de Delmiro Gouveia - Al,  

A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das 

técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos (LAKATOS, 2003). 

A escola na qual foi realizada  a pesquisa é unidade de pequeno porte, contando com aproximadamente 

300 alunos matriculados em 2017, distribuídos em  13 turmas nos turnos matutino,  vespertino e noturno. O 

cenário de investigação e observação da prática pedagógica foram 10 professores, formados nas mais diversas 

áreas do conhecimento e com vasta experiência como docente, na qual a  pesquisa teve como foco, entender 

como se dá o trabalho com a temática Orientação Sexual na Instituição nos diversos componentes curriculares, 

com base em entrevista  e pesquisas bibliográficas. 
 

 

 

 

Pariconha 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Vivemos em uma sociedade cheia de tabus, onde na visão de muitos certos assuntos não devem ser 

tratados, como por exemplo, os assuntos relacionados a orientação sexual. No seio familiar, raramente há 

conversas sobre esse tema, quer por vergonha, quer por falta de conhecimentos dos pais, cabendo a escola, 

enquanto espaço de  formação, tratar da temática com seus estudantes, levando informação e esclarecimento. 

 Na visão dos educadores entrevistados, o trabalho com a temática, representa  um novo caminho, para a 

desmistificação de alguns pensamentos e preconceitos construídos sobre  os aspectos da sexualidade  é um 

trabalho a  ser realizado, por toda a  sociedade, mais que a escola uma grande responsabilidade nesse processo. 

 

É importante que se inicie na Educação Básica, este trabalho de informação  e 

conscientização no que se refere a sexualidade, uma vez que as nossa cultura,  pouco 

se fala desse assunto na família. (INFORMANTE A). 

 

É de suma importância, pois nos leva a  buscar conhecimentos e conhecer sobre a  

temática, para que possamos tratar com segurança o conteúdo para que nossos 

estudantes possam sanar suas dúvidas. (INFORMANTE C). 

 

 Trabalhar com a temática é necessário e pertinente, em nosso pais,  já que vemos 

nossos alunos, jovens  e adolescentes, em fase de mudanças no corpo e na mente, e 

preste a  iniciar  a vida sexual. (INFORMANTE D) 

 

 

 Entretanto, apesar de os profissionais reconhecerem a importância com a temática, muito se sentem 

despreparados, isso pelo fato de que tratar de educação afetiva e  sexual na visão de deles é algo complexo, pois 

exige que o professor tenha segurança do que  está falando para não passar uma informação errada, e  ainda 

temos um grupo que  se omitem, por medo de ser censurado pelos pais dos alunos, por se tratar de uma área 

rural. 

Vejamos um gráfico, construído a partir da pesquisa realizada com os profissionais, sobre  o trabalho com 

a  temática educação afetiva e sexual. 

 

  GRÁFICO 1: Trabalho docente com a  temática 

 
           FONTE: Pesquisa de campo, julho/agosto de 2017. 

 

A partir das entrevistas realizadas, somente com os professores de ciências, procurou-se saber em que 

momentos a temática é abordada em sala de aula. Vejamos o resultado no gráfico: 
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GRÁFICO 2 : Frequência do trabalho com a  temática  

 
  FONTE: Pesquisa de campo, julho/agosto de 2017 

 

A escola tem uma grande responsabilidade, assim como a  família de estar tratando com os jovens as 

questões relacionadas a  Educação Afetiva e  sexual, contudo, as famílias não tratam desse assunto, quer por falta 

de conhecimento, ou mesmo tabu, e  como podemos perceber, até mesmo na escola, muitos professores não 

saber como lidar, trabalhar com a  temática, até mesmo os que se sentem preparados, se omitem, por receio do 

que as famílias vão pensar ou não. 

O fato é que temos que pensar no bem estar dos jovens, e  trabalhar coma  temática de forma contínua, 

para que nossos estudantes não cometam certos erros, como uma gravidez indesejada, preconceitos com relação 

a orientação sexual do próximo etc, por falta de conhecimento. 

 

Temos que ter nossas consciência e  tratar do assunto com nossos alunos, 

precisamos orientá-los sobre os diversos assuntos relacionados a  vida sexual e  

afetiva, podemos fazer isso de forma lúdida, descontraída, isso vai depender do 

perfil de cada professor (INFORMANTE D) 

 

Sem sombra de dúvida, se tivemos uma melhor formação, assim como mais recursos 

didáticos, poderíamos trabalhar melhor esse asssunto.(INFORMANTE A) 

 

 

Para os entrevistados, a não concretização  do trabalho com a  temática está relacionada com a  falta de 

formação e/ou recursos didáticos para tala finalidade, ou até mesmo por não saber lidar com esse assunto com os 

adolescentes, que é um receio a  ser superado para que de fato  a escola cumpra se papel de informar  e formara 

cidadãos. 

 

GRÁFICO 3: Conhecimentos dos docentes do conteúdo dos PCNs 

      
 FONTE: Pesquisa de campo, julho/agosto de 2017. 

 
A abordagem da sexualidade no âmbito da educação precisa ser clara, para que seja tratada de forma 

simples e direta; ampla, para não reduzir sua complexidade; flexível, para permitir o atendimento a conteúdos e 

situações diversas; e sistemática, para possibilitar aprendizagem e desenvolvimento crescentes. Com relação à 

linguagem a ser utilizada para designar partes do corpo, o mais indicado é acolher a linguagem utilizada pelas 

crianças e apresentar as denominações correspondente adotadas pela ciência. Os PCN elencam uma série de 
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orientações pedagógicas para dar efetividade ao seu propósito: Assegurar uma educação sexual em que escola 

deve informar, problematizar e debater os diferentes tabus, preconceitos, crenças e atitudes existentes na 

sociedade. 

 

PALAVRAS FINAIS 

 
As mudanças que hoje assistimos nesse cenário devem e, muito, à ação política dos movimentos sociais à 

luta dos/das trabalhadores/as em educação, que, aos poucos, conseguiram introduzir tais questões na agenda das 

políticas educacionais, transformando-as em leis, políticas e práticas, em diretrizes curriculares e em recursos 

financeiros, introduzindo-as gradativamente, na formação de profissionais da educação. Diante de todo o 

trabalho  e das orientações pedagógicas, percebe-se a articulação de valores humanos propostos pela Orientação 

Sexual no meio escolar, pois traz em seu texto várias diretrizes de efetivação dos direitos humanos, vinculando-

se principalmente ao exercício da cidadania. Na medida em que, de um lado, se propõe a trabalhar o respeito por 

si e pelo outro, e, por outro lado, busca garantir direitos básicos a todos, como a saúde, a informação e o 

conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de suas 

capacidades. 
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RESUMO: O trabalho expõe as visões iniciais acerca da escola, pelo grupo de estudantes que inicialmente 

ingressaram no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, como bolsistas da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES. Tem por objetivo relatar as primeiras 

impressões do contato com as várias dimensões da escola alvo de pesquisa, bem como dialogar sobre a 

importância da teoria-prática na formação do universitário e discutindo também sobre a escola como um espaço 

de transformação. A pesquisa fundamentou-se nas ideias de Marconi e Lakatos (2010), Alves e Garcia (2000) 

Gandin e Gandin (2002) e Lima (2012). E por meio de observações no âmbito escolar, e escritos em diários de 

campo que foram imprescindíveis para a construção do diagnóstico. Observou-se que, enquanto estudante 

universitário prestes a entrar no PIBID, tinha-se uma visão equivocada da atuação do professor, bem como do 

déficit de desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. As perspectivas geradas sobre a prática docente 

concretizaram-se de uma forma simples, mesmo com todos os relatos que mostravam o contrário. Os resultados 

inicias levam a crer que a profissão docente encontra percalços, muitas vezes na própria sala de aula, os quais 

interferem diretamente na atuação profissional, mas que mesmo diante de tais limitações busca-se alternativas 

que visem contribuir sempre para o desempenho dos estudantes. 

PALAVRAS CHAVES: Pedagogia, Prática docente, Relatos autobiográficos. 

 

Being a college student and to look at the school: assumptions of teaching in 

PIBID 

 

ABSTRACT: This work to show the initials views about at the school, by student’s group that initially 

enrolled on the Institutional Program of the Initiation to Teaching Grant - PIBID, as scholarship holders at the 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. It aims to report the first impressions 

of the contact with the various dimensions of the target school of research, as well as to discuss the importance 

of theory-practice in the formation of the university and also discusses the school as a space of transformation. 

The research was based on the ideas of Marconi and Lakatos (2010), Alves and Garcia (2000) Gandin and 

Gandin (2002) and Lima (2012). And through observations in the school environment, and written in field 

journals that were essential for the construction of the diagnosis. It was observed that, as a university student 

about to enter the PIBID, there was a mistaken view of the teacher's performance, as well as the lack of 

development of student learning. The perspectives generated on the teaching practice materialized in a simple 

way, even with all the reports that showed the opposite. The initial results lead one to believe that the teaching 

profession encounters mishaps, often in the classroom itself, which directly interfere with the professional 

performance, but that even in the face of such limitations, alternatives are sought that aim to contribute to the 

students' performance. 
 

KEYWORDS: Pedagogy, Teaching practice, Autobiographical accounts. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O referido estudo visa estabelecer os olhares iniciais sobre a escola através dos primeiros contatos com a 

mesma, oportunizado pelo Programa de Bolsas de Iniciação a Docência- PIBID, elucidando as distintas 

percepções enquanto universitário e a realidade inerente na sala de aula, tendo em vista que o contexto de uma 

escola, de uma sala de aula transforma-se, distingue-se de outro, mesmo havendo uma prévia idealização de 

como de fato poderia apresentar-se. 

mailto:roberto.pingoo@gmail.com
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Com base nos pressupostos teóricos de  autores como Alves e Garcia (2000) que trazem em seus escritos 

a escola como um espaço de constantes mudanças, bem como Marconi e Lakatos (2010), que relatam a 

importância da observação como técnica de coleta de dados, Lima (2012) que trata acerca da importância da 

teoria-prática na formação docente e de Gandin e Gandin (2002), que revelam a importância do processo de 

planejamento participativo na prática docente, onde foi possível estudar a escola encontrando os possíveis  

espaços de intervenção, sendo pertinente também para práxis de ações pedagógicas. O trabalho em questão 

surgiu da necessidade de compreender as premissas da docência enquanto estudantes-universitários, na 

oportunidade dada pelo PIBID. Ademais, contribuir com o trabalho da escola e as aprendizagens dos alunos da 

sala de aula onde acontecem as ações dos bolsistas da Capes.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
A pesquisa procedeu-se a partir de observações no cotidiano, realizadas em uma sala do 4 º ano do ensino 

fundamental, em uma escola da rede pública situada em Santana do Ipanema, tendo início no dia 23 de agosto de 

2018 estando em processo até o dia 23 de outubro de 2018. O método de observar acontece em equipe, sobre a 

prática da professora nas aulas, o nível de aprendizagem dos alunos, a estrutura da escola em seus vários 

aspectos, bem como os profissionais da escola.  

A observação é um passo muito importante para a pesquisa e obtenção de resultados, pois, segundo 

Marconi e Lakatos (2010, p.76), “[...] a observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações 

e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 

também em examinar fatos ou fenômenos que deseja estudar”. A necessidade de conhecer a fundo como a escola 

está organizada e quais as maiores dificuldades que ela enfrenta no cotidiano foi o ponto inicial da pesquisa 

oportunizada através do PIBID.  

Além de utilizarmos da observação como principal técnica de coleta de dados, utilizamos ainda escritos 

em diários de campo, a aplicação de questionários destinados ao corpo discente da escola alvo de pesquisa, bem 

como conversas informais com a gestão da escola e os professores, a fim de colher as informações necessárias à 

construção de um diagnóstico.   

Em nossos escritos, anotamos o que estamos vivenciando na escola, tudo o que fazemos e vimos são 

registros importantes para o nosso aprendizado pessoal. Através deste material, foi possível a conversa reflexiva 

sobre as diferentes visões dos bolsistas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Quando se fala de escola, fala-se também de um lugar de multiplicidade, de algo que não é estático, mas 

sim de transformação e dinamismo, que se reinventa a cada dia. A escola é o lócus que permite inovar-se, 

construir-se paulatinamente, e, sobretudo desabrochar o desejo de vir a ser, de querer ser. Segundo Alves e 

Garcia (2000, p. 12-13) torna-se necessário: 

 

(...) reconhecer a escola como espaço/tempo de permanente transformação, em que 

sujeitos- alunos/alunas e sujeitos-professores são seres mutantes e complexos que 

vivem processos extremamente complexos que para melhor compreender, exigem 

muita pesquisa e, mais que tudo, muita humildade para romper com uma absurda 

onipotência com a qual fomos todos formados.  

 

 

De tal maneira fica visível a importância de compreender a escola como espaço de transformação, sabendo-se 

que os sujeitos que perfazem esse lugar são complexos, únicos e apresentam distintas formas de se 

desenvolverem e se relacionarem.  

O primeiro contato com a escola onde é exercida a ação do PIBID, a qual mudará o cotidiano da escola em 

toda sua extensão, gera grandes expectativas por parte de todos participantes do novo grupo de Iniciação a 

Docência (ID). Logo após a finalização do processo de seleção dos bolsistas, a ansiedade para conhecer o lócus 

de trabalho, aumentou gradativamente com a aproximação da data prevista para conhecer as supervisoras, os 

alunos e os indivíduos que estão inseridos no âmbito escolar 

A priori o primeiro contato dos pibidianos com a escola, aconteceu durante o planejamento do segundo 

semestre, estando reunidos o corpo administrativo, que forma a gestão da instituição composta pelo diretor, 

coordenadora pedagógica e docentes da instituição. A pauta da reunião era justamente sobre como funciona o 

processo de planejar, e como é importante um planejamento em conjunto com todos os envolvidos no processo 
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de ensino-aprendizagem,  para isto Gandin e Gandin (2002, p. 53) afirmam que   “[...] no planejamento que se 

faz no campo social, deve-se insistir na importância conjuntural do diagnostico”.  Tendo em vista que toda ação 

pedagógica precisa de um prévio planejamento, não podendo ser elaborado a qualquer maneira, mas partir das 

necessidades apresentadas pelo diagnóstico.  

A reunião proporcionou uma aproximação mais introspectiva nas questões pedagógicas da escola, nas ações 

que futuramente estaremos exercendo, na observação, nas tomadas de decisões dos projetos proposto pelos 

professores, que inevitavelmente nos liga e nos deixa ainda mais próximos da prática docente, fora da sala de 

aula, assim podemos nos apresentar e apresentar o Programa Institucional de Bolsa a Iniciação a Docência – 

PIBID, no qual fazemos parte. 

O encontro com os demais protagonistas da escola, nos permitiu conhecer as dificuldades de alguns alunos e 

alguns problemas de convivência no dia a dia, relatados pela professora supervisora, com isso aumentou-se o 

anseio de ver de perto a realidade das crianças. 

O campo no qual estamos alocados, ou seja, a sala de aula mudou segundo os relatos da professora, 

provavelmente, após nossa inserção neste meio, tornando as crianças propícias a interagir e submeter-se a 

cooperar com as atividades que precisávamos desenvolver com elas, atividades essas que após sua realização 

serão convertidas em dados para a construção do diagnóstico, baseado no olhar interdimensional da escola.  

As atividades propostas pelo PIBID e desenvolvidas por nós chegaram para as crianças como algo “novo”, 

proporcionando novas emoções e meios de se aperfeiçoarem tanto cognitivamente quanto afetivamente entre si e 

os professores. A mobilização de toda a escola veio nos ajudar a cumprir essa tarefa e todas as informações 

necessárias para sua realização foram capitadas num ambiente colaborador, visto que todos contribuíram 

conforme a ação presidida por nós. 

Em pouco mais de um mês em contato com os alunos, já podemos notar suas reais dificuldades e habilidades. 

Retomando o discurso da professora sobre os alunos no primeiro encontro, é notória a mudança no 

comportamento das crianças, não que a sala tenha desordem, pois, a professora tem certa autonomia e os alunos 

são acima de tudo educados, mas, percebeu-se como os alunos estão envolvidos e “querem os bolsistas mais 

presentes no dia a dia” - relatos dos próprios alunos. 

Quando vem à tona a ideia de formação, logo, emerge a concepção dos conhecimentos que são adquiridos 

durante esse processo, por meio de conteúdos oriundos do estudo de determinadas áreas do conhecimento, 

aplicadas através da adesão a recursos teóricos. Todavia, sabe-se que durante esse percurso a evolução é 

imprescindível, também o contato com mecanismos práticos que auxiliam num melhor progresso em relação ao 

exercício de determinado ofício. Para Lima (2012, p. 91,) “a prática reflexiva e dialogada com a teoria estará 

sendo realizada através da pesquisa e dos seus desdobramentos.” Tudo isso implica dizer que, tanto o 

conhecimento apropriado teoricamente quanto o alcançado na prática não se divergem, pelo contrário, 

convergem-se. Em outras palavras, ambos estão vinculados durante tal processo, não podem ser desanexados e 

oferecem um maior desenvolvimento a quem são sujeitados. 

Partindo para o seio da docência é evidente tal concomitância suceder-se, visto que não basta apenas os 

universitários tomarem posse de conhecimentos teoricamente desenvolvidos, é inescusável fazer o uso do que foi 

aprendido na teoria para aperfeiçoar de maneira efetiva o exercício da docência na prática. 

O Programa Institucional de bolsa de Iniciação à Docência contribui de modo bastante promissor para a 

formação dos universitários inseridos no mesmo, pois, possibilita o contato com o meio escolar, já no início da 

formação dos mesmos, tornando-os adeptos à prática dos conceitos teóricos vivenciados na sala de aula, o que 

amplia as visões destes. Desta forma, fica notório que os estudantes universitários presentes nas instituições de 

ensino básico, só tem a beneficiar as instituições de ensino, uma vez que contribui na formação de todos os 

envolvidos no programa. Com isso, obtém-se tanto melhor desempenho dos alunos da educação básica quanto 

uma melhor formação dos universitários. Outrossim, os benefícios são sobrepostos a ambos os lados, uma vez 

que os graduandos adquirem experiências com a atuação durante as atividades do projeto e têm contato com as 

diversas situações empregadas no contexto da sala de aula; enquanto os alunos submetidos a ação do projeto 

pelos universitários, recebem uma assistência mais significativa em relação às atividades que são desenvolvidas 

e destinadas aos mesmos, contribuindo assim para um rendimento em maior escala no que se refere a capacidade 

cognitiva dos estudantes. 

A verificação do desempenho cognitivo dos alunos é parte contínua da atividade para o diagnóstico, tomando 

como referência o resultado agravante e preocupante, revelado pelo IDEB da escola no ano de 2017. Tendo em 

vista o propósito de tal avaliação verificou-se que as médias de desempenho nas avaliações, previstas em 

conteúdos relacionados à Matemática e à Língua Portuguesa foram irrelevantes. A pesquisa se mantém em 

processo, pois, a captação de dados e construção do diagnóstico da escola está em andamento, deste modo ainda 

não se pode falar em resultados concretos. 
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CONCLUSÃO 

 
Devido ao fato de estarmos com o estudo da escola e a coleta das informações em andamento, não foi 

possível concretizar-se um processo de observação mais significativo e assim, descobrir mais informações a 

respeito da escola e dos seus constituintes. Contudo, tal processo de observação em relação aos estudantes se 

encontra em andamento e já é possível perceber uma mudança promissora nos alunos em relação ao 

comportamento destes na sala de aula, bem como em referência a percepção  e apropriação dos conteúdos que 

são aplicados, uma vez que estamos levando para estes uma maior praticidade nas aulas por meio de dinâmicas 

de leitura e matemática; atividades voltadas para as questões referentes aos valores afetivos e familiares e 

atividades direcionadas a socialização destes com os meios de comunicação que os cercam, práticas estas que, 

momentaneamente, estamos em diálogo com a professora/supervisora, a fim de torná-las eficientes no 

desenvolvimento das capacidades cognitivas dos mesmos. No entanto, além dessa contribuição de 

conhecimentos que estamos levando aos alunos, também recebemos um retorno, pois, estes nos proporcionam 

práticas, momentos, situações e emoções com as quais, permite que vislumbremos o que de fato é o fazer 

docente e futuramente, podermos exercer a docência de forma mais elementar. 
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RESUMO: O ensino religioso foi introduzido no Brasil desde o período colonial, com a chegada dos padres 

jesuítas que tinham por objetivo catequizar os índios. Mesmo com o passar do tempo, o ensino religioso perdura, 

porém com algumas modificações. esse trabalho vem da necessidade de tentar entender como os docentes 

trabalham esse assunto  tão complicado de ser trabalhado em sala de aula. 

 

PALAVRAS CHAVE: Religião. Ensino. Escola. 
 

A STUDY CONDUCTED IN THE MUNICIPAL SCHOOL OF BASIC 

EDUCATION ANTENOR SERPA, MUNICIPALITY OF EYE OF AGUA 

DO CASADO, AL: RELIGIOUS EDUCATION IN AULA ROOM 
 

ABSTRACT: Religious education was introduced in Brazil from the colonial period, with the arrival of the 

Jesuit priests whose objective was to catechize the Indians. Even with the passage of time, religious education 

remains, however with some modifications. This work needs to try to understand how the teachers work this 

subject so complicated to be worked in the classroom.  

 

KEYWORD: Religion. Teaching. School. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Quando observamos a sociedade, notamos que alguns fatores foram essenciais para que houvesse 

algumas transformações, um desses fatores é a religião, que sempre esteve inserida e influenciando o modo de 

vida de um determinado grupo social. Quando voltamos ao passado e analisamos com o presente percebemos 

que muitas coisas com relação a diversidade religiosa ainda acontecem com a mesma proporção, no entanto de 

uma forma mais mascarada. 

Ao observarmos os conflitos que ocorreram na humanidade, notamos que grande parte eram por questões 

religiosas, pela intolerância de uma determinada sociedade ou das leis que as regiam. Podemos citar as Cruzadas 

e a Reforma Protestante, que foram conflitos causados pela religião. As Cruzadas tinham motivações territoriais 

em que cristãos lutavam pela conquista da chamada Terra Santa, localizada em Jerusalém, no século XI. Já a 

Reforma Protestante foi um movimento organizado por Martinho Lutero, no século XVI, que se opunha às 

regras da Igreja Católica. 

O ensino religioso foi introduzido no Brasil desde o período colonial, com a chegada dos padres jesuítas 

que tinham por objetivo catequizar os índios. Mesmo com o passar do tempo, o ensino religioso perdura, porém 

com algumas modificações. 

 Por nosso país ser formado de diversas religiões, podemos encontrar muitas delas dentro do ambiente escolar,e 

se torna necessário o respeito as mesmas.  

 

  Nesse trabalho para uma melhor compreensão é utilizado o estudo de caso, pesquisa descritiva e 

qualitativa, para analisar como dentro da Escola Municipal de Ensino Básico Antenor Serpa, município de Olho 

D’Água do Casado, Alagoas, tem lidado com matéria de ensino religioso, referente a diversidade que há no 

ambiente. 
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O tema proposto “ensino religioso” tem o objetivo de analisar como o mesmo está sendo trabalhado 

dentro da sala de aula. Esse tema tão abrangente e que requer muito cuidado com o que o docente vai ensinar, 

uma vez que a sua fala é de grande peso na formação crítica desse aluno. 

Com isso analisar-se-á principalmente as escolas de ensino fundamental, turmas dos 6° aos 9° anos, 

com faixa etária a partir de dez anos, nessa idade os alunos ainda focam muito no que o professor explica, e 

muitos aderem aquele discurso como verdade. E essas verdades é que causam preocupação e desconforto, porque 

geralmente o professor acaba criando um monopólio religioso, fixando barreiras que impossibilitam o aluno a 

conhecer outras religiões, gerando conflitos psicológicos e influenciando a intolerância e preconceito. Por sua 

vez o professor principalmente nas séries do universo dessa pesquisa tem que estar preparado, com determinadas 

situações, como por exemplo: alunos adventistas, judeus, uma vez que esses guardam os sábados, alunos 

espíritas, candomblecistas etc. Então o docente tem que saber lidar, e até explicar para os demais da turma, os 

costumes dessas outras religiões sendo que eles não conhecem. A partir disso o professor está diversificando e 

até fazendo com que os colegas de classe, respeitem uns aos outros. 

Então essa pesquisa é de grande importância, pois tratará de um problema que acontece freqüentemente nas 

escolas, onde diversas vezes os alunos tem um pensamento sobre determinadas religiões, formação essa que é 

através do cotidiano do aluno, e que ao chegar na escola e encontra pessoas que não compactuam da mesma 

religião eles não tem respeito. É nesse meio termo que o professor deve também analisar trabalhando essa 

temática, para que os alunos possam sensibiliza-se que a religião individual não é a única e que ele precisa ter 

uma compreensão com as outras, isso faz com que todos possam viver em uma sociedade tranquila e 

principalmente que haja essa tolerância com relação a outras religiões. O espaço escolar é justamente para 

ensinar e acolher qualquer pessoa, independentemente de sua religião, cultura e gênero. A sala de aula deve ser 

um espaço a permitir que o aluno se sinta à vontade para aprender e expor suas opiniões, desde quando não fira o 

direito do outro.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
A pesquisa realizada, segundo os objetivos podem ser classificados como descritiva porque irá analisar 

as dificuldades apresentadas pelos os alunos em entender o tema ensino religiosos, nas turmas de 6° ao 9° Escola 

Municipal de Educação Básica Antenor Serpa.  

Segundo Cervo, Bervian& Silva (2007, p.65): 

 

A pesquisa descritiva [...] observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Buscar descobrir, com a maior precisão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com 

outros, sua natureza e suas características. 

 

 

De acordo com esses autores, este tipo de pesquisa irá descrever fatos, assim como as suas causas e 

consequência através da observação, da aplicação de questionário, dessa forma realizando um levantamento e 

elencando características do objeto a ser estudado. 

É importante ressaltar que a pesquisa descritiva possui uma relação com a exploratória. “A pesquisa 

exploratória busca apenas levantar informações sobre determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”. (SEVERINO, 2007, p. 123). Observa-se que a 

pesquisa exploratória indica a existências de um fenômeno por meios de teorias, proporcionando hipótese para 

que a descritiva aprofunde seus estudos, assim buscando uma comprovação  deste fenômeno. 

Quanto ao procedimento, este trabalho realizar-se-á por meio de estudo de caso. Classifica-se como 

estudo de caso porque serão estudados especificamente os sujeitos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental na 

Escola Municipal de Educação Básica Antenor Serpa. (SEVERINO,2007, p.121) conceitua estudo de caso como: 

“Pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerando representativo de um conjunto de 

casos análogos, por ele significativamente representativos”.  

Em relação a abordagem, faz –se mister o método qualitativo porque irá analisar o discursos dos sujeitos. 

Conforme Minayo(2001, p. 101): 

 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 
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Este método terá como objeto de estudo o discurso dos alunos do 6° ao 9°ano da escola citada, através 

de atividades realizadas da observação realizada na sala de aula voltada para o ensino religioso. 

As técnicas de coleta de dados que serão empregados neste projeto são entrevistas, questionário 

subjetivo e objetivo. Segundo Severino “As técnicas são os procedimentos operacionais que servem de mediação 

para a realização das pesquisas”. (2007, p.124). Essas técnicas de pesquisa oferecem ao pesquisador recursos que 

contribuam para a realização do seu trabalho. 

Os discentes serão questionados com a finalidade de colher informações para a concretização do 

trabalho. O questionário aplicado será subjetivo e objetivo. Severino conceitua questionário como: “Conjunto de 

questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos 

pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo” (2007, p. 124) 

Nesta mesma linha de raciocínio ele propala que no questionário com questões abertas “(...) o sujeito 

pode elaborar as respostas, com suas próprias palavras, a partir de sua elaboração”. (2007, p. 126). Observa-se 

que estas técnicas oferecem ao sujeito que está sendo analisado maior espaço para as suas respostas. 

Com todos os resultados obtidos, foi feito uma análise dos dados com levantamento de gráficos e 

estatísticos, para melhor compreensão do tema proposto. 

Para essa pesquisa propõe fazer um estudo de caso, para que possa obter dados, isso coletado dentro 

próprio ambiente escolar e observar o cotidiano do professor, se o mesmo faz uso dessa diversidade, sendo tanto 

na teoria como na prática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao analisar a Escola Municipal de Educação Básica Antenor Serpa, nas turmas de ensino fundamental, 

como está sendo trabalhado o ensino religioso e a diversidade religiosa? Esse tema tanto atrai curiosidade como 

também provoca discussões, e isso principalmente quando trata-se de adolescente, uma vez que os mesmo não 

tem mente formada sobre determinado assunto, claro que essa formação parte de um senso comum, onde o aluno 

 já nasce em um ambiente que possui uma religião dominante na família, com base nisso o jovem adentra no 

ambiente escolar com uma religiosidade, ressaltando que muitos desses adolescente veem a sua religião como a 

certa, então o professor tem um desafio a enfrentar e principalmente quando nessa sala de aula possui outras 

religiões. Então o docente tem que estudar cada fala que ele irá usar, sendo que o mesmo poderá está sendo 

contraditório com sua própria prática. Quais os meios que os professores investem para que o alunado reflita 

sobre a diversidade religiosa? O nosso ambiente escolar ainda tem muito que mudar, uma vez que não possui 

tanta diversidade, e nem tão laico como se propala. Assim cabe ao professor promover essa diversidade através 

de temas referentes, projetos, procurando trabalhar em cima das deficiências que possui assim, obter-se de 

investimento para ter uma igualdade de direitos dentro da sala de aula, promovendo uma convivência 

harmoniosa entre alunos. 

Quais as necessidades de compreensão que os docentes precisam entender para então obter uma 

consciência religiosa dentro da sala de aula? De antemão o alunado precisa ter a consciência de que a sua 

religião não é a única, e que é necessário por parte do mesmo obter flexibilidade quando tratar de outra religião 

como a errada. É essa forma de pensar, que deverá ser trabalhado, o professor assumir a responsabilidade de 

alcançar do aluno uma consciência religiosa. 

Como os professores têm observado a diversidade religiosa dentro da sala de aula? Certo que muitos 

docentes não estão preparados para ensinar essa matéria, uma vez que possui muita complexidade esse tema, 

onde o mesmo não pode deixar transparente a sua opção religiosa, não porque seja errada, mas porque a opinião 

pode fazer com que interfira na formação crítica do aluno. Então o professor tem que incluir todo o alunado 

sendo cristão, protestante, judeu, candomblé entre outros. Há necessidade de aplicar atividades para relacionar 

essas religiões diferenciadas, atividades essas que vai promover a inclusão entre os alunos, entre as religiões e 

etc. 

Entretanto,é essencial que enxerguemos a religião como algo que está para além de discussões, porque 

como já foram citados, todos podem ter a sua religiosidade sem precisar atingir os ideais de outros, tendo espaço 

para a propagação de todas as religioes. Marilena Chauí (2000.p.298) considera que: 

 

A religião não transmuta apenas o espaço, mas também o tempo, dando-lhe a marca 

do sagrado. O tempo sagrado é uma narrativa [...] Visto que muito se entende por esse 

tema, cada qual tem por direito falar da sua, não havendo nenhuma justificativa para 

não explicitar. 
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O supremo tribunal federal (STF) decidiu que é obrigatório nas escolas públicas o ensino religioso de 

forma confessional, ou seja, pode se seguir uma crença específica, no entanto, sendo matéria facultativa ao 

aluno. Diante de tudo isso,é notório a importância do professor e a forma que o mesmo entende esse tema, uma 

vez que o ato de respeitar as diferentes religiões,partindo do alunado exige que o professor tome frente da 

situação, removendo tanto do docente como discente essa igualdade e tolerância em relação à religiosidade. O 

processo de respeito exige também que as pessoas tenham a curiosidade de conhecer as demais religiões para 

poderem então fazer as suas críticas.  

É importante que dentro do ambiente escolar seja considerado que precisa discutir esse tema que muito 

vem crescendo, é de grande relevância uma vez que se trata de pessoas, que muitas vezes não consegue aceitar 

que as demais podem escolher sua própria religiosidade.  Em contrapartida a lei aprovada pelo STF fere o direito 

a diversidade religiosa dentro do âmbito escolar, pois o estado sendo laico as escolas públicas não poderiam se 

envolver em questões religiosas especificas, tornando-se inconstitucional, assim é importante ressaltar, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – artigo 33 destaca a 

importância da temática referente à diversidade religiosa: 

 

O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica 

do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental e assegura o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo. 

 

 

Com isso, fica claro que devemos respeitar a religião, assegurado na lei, que a matéria de ensino 

religioso é facultativa, mas é bom frisar que segundo o censoescolar de 2015, realizado pelo INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Legislação e Documentos), 37% das escolas 

brasileiras o ensino religioso é obrigatório aos alunos, e nas escolas que possuem aulas facultativas 57% das 

escolas não possuem atividades para os alunos que não queiram participar.  

Assim, os direitos humanos vêm discutindo melhor com relação às escolas que as pessoas possuem o 

direito de escolha, isso vem propalando no artigo XVIII na declaração dos direitos humanos. 

 

Toda a pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 

direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar 

essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 

isolada ou coletiva, em público ou em particular. 

 

 

Com isso, fica explícito que se procura mostrar aos alunos esse direito que todos têm de manifestar a 

sua religiosidade, seja fora ou dentro do ambiente escolar. Faz-se necessário o alunado conhecer a amplidão do 

universo das religiões. Segundo Durkheim (1996. p. 19-20):  

 

Todas as crenças religiosas conhecidas, sejam simples ou complexas, apresentam 

um mesmo caráter comum: supõem uma classificação das coisas, reais ou ideais, 

que os homens concebem, em duas classes, em dois gêneros opostos, designados 

geralmente por dois termos distintos que as palavras profano e sagrado traduzem 

bastante bem. A divisão do mundo em dois domínios que compreendem um, tudo o 

que é sagrado, outro, tudo o que é profano, tal é o traço distintivo do pensamento 

religioso: as crenças, os mitos, os gnomos, as lendas, são representações ou sistemas 

de representações que exprimem a natureza das coisas sagradas, as virtudes e os 

poderes que lhes são atribuídos, sua história, suas relações mútuas e com as coisas 

profanas. 

 

 

Concordamos plenamente com Durkheim as religiões possuem lados bem parecidos, onde sempre há 

essas duas divisões entre o bem e mal, entre o certo e o errado, e assim com o tema proposto cada pessoa faz da 

sua religião a sua verdade. 

Portanto, é de grande relevância que conheçamos esses conceitos, principalmente que saibamos 

diferenciar a nossa com as demais, para possamos adquirir o respeito a todos. 

Diante das pesquisas feitas na Escola de Ensino Básico Antenor Serpa, no município de Olho D’Água 

do Casado, em Alagoas percebemos que os docentes tentam abranger uma diversidade religiosa, no entanto os 
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alunos ainda mostram formas de intolerância, que vem embutida desde sua criação, mesmo com os professores 

tentando passar diversas religiões os mesmos colocam suas opiniões como ensinamento, como percebemos na 

entrevista feita com professor Gilvan Moreno, segundo o mesmo a solução para o problema em pauta.  

 

É trabalhar o Deus verdadeiro e supremo, e não focar em religiões específicas que a 

gente sabe que desde a cultura afro as religiões como o candomblé, por exemplo, 

que ainda continua como vilão na percepção de muita gente, mas e trabalhar o Deus 

verdadeiro.  

 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, em 21 de setembro de 2017, com votação de cinco a seis, 

com desempate da ministra Carmen Lúcia, que nas escolas públicas o ensino religioso poderia seguir uma crença 

específica. isso levado para dentro da sala de aula, especificamente a escola municipal de ensino básico Antenor 

Serpa, no estado de Alagoas, município de Olho D’água  do Casado, o que foi decidido causa um grande embate 

ao se referir a uma religião específica, onde a maioria dos alunos tendo por religião o catolicismo, não muda o 

fato da existência de alunos com religiões diferente, o que fere a laicidade do estado, causando assim um grande 

risco de que o número de intolerância religiosa aumenta no meio escolar, uma vez que a melhor forma de se 

combater é o conhecimento das diversas religiões que cercam nosso país. Dizer que esses ensinamentos ficam a 

critério do aluno, é um tanto contraditório, já que algumas escolas alegam a obrigatoriedade de que a mesma seja 

feita, e as que não a obrigam não proporcionam ao aluno uma atividade extra para ser feita. 

É de suma importância a posição do professor dentro desse ambiente, e como o mesmo diante de 

circunstância que o cerca voltado a esse tema. Na escola analisada percebe-se que são adolescentes que vem de 

seus lares com uma opinião formada sobre o que considera certo ou errado, e ao chegar à classe querem impor 

ou não se sentem no direito de respeitar o que o companheiro de sala acredita. Quando tratamos da forma de 

ensino da religião é necessário ressaltar que muitas vezes o próprio docente não sabe como se posicionar diante 

dessa diversidade, e acaba o mesmo sendo intolerante, e em suas aulas quer doutrinar e age com indiferença se 

há um aluno que pensa de forma diferente. 

 

Custos e orçamentos 

  
Valor unitário  Unidades  TOTAL 

Folhas de papel sulfite A4 R$ 5,10  Um pacote  R$ 5,10 

Recarga de Cartuchos  R$ 10,00 Um cartucho  R$ 10,00 

Transporte  R$ 5,00 12 passagens  R$ 60,00 

TOTAL 
  

R$ 75,10 
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ANEXOS  

 
Abaixo pode-se observar os questionários objetivos e subjetivos usados em nossa pesquisa, feitos com alunos e 

professores para ter um entendimento melhor da realidade do ensino e diversidade religiosa na sala de 

aula.                        

Questionário subjetivo para alunos  

1.O que é religião para você? 

2.Fale um pouco sobre a religião que segue? 

3.O que acha das outras religiões?  

 

                        Questionário subjetivo para professores 

 

1.Como você ver o ensino religioso nas escolas? 

2.Quais os caminhos para a resolução do problema em pauta? 

3.Como você observa o desenvolvimento do ensino religioso no Brasil, fazendo comparações do ontem 

(passado) ao hoje (presente)? 

 

                 Questionário objetivo para alunos  

 

1° Qual é a sua religião? ___________________ 

2° Considera sua religião a verdadeira?  

( ) sim ( ) não 

 

3° o ensino religioso na sua escola segue uma religião especifica? 

( ) sim  (  ) não 

4º Acredita que todos devem converter-se às mesmas crenças nas quais acredita?  

(  ) sim  (  ) não 

 

5° Seu comportamento é modelo para as pessoas com quem interage no cotidiano?   

(   )  sim (  ) não  

 

6° Qual sua reação ao saber no que seu próximo crê?  

(   ) age normalmente   (  ) começa a se afasta  

7° Você respeita as outras religiões? 

(   ) sim    (   ) não  

8°Você tem facilidade em se comunicar com colegas de outras religiões?   

(   ) sim   (   ) não  

9º O ensino religioso na sua escola aborda assunto bíblico? 

(     )sim(   )não  

10º O ensino religioso na sua escola foca apenas em algumas religiões? 

(    )sim (    )não 

 

 

Respostas 

1°   católico 73,6%              evangélico 18%               não sei  8,3% 

2°    não  8,4%                      sim  91,6 %                    não sei  0% 

3°    não  48,6%                    sim   26,38%                  não sei  25,05% 

4°    não   55,5%                    sim  41,1%                     não sei  2,9% 

5°    não  40,2%                     sim  54,1%                     não sei  5,5% 

6°    não   0%                           sim 100%                        não sei  0% 

7°    não  1,4%                        sim 98,6 %                       não sei  0% 

8°    não  5,6%                        sim  94,4%                       não sei 0% 

9°    não  0%                           sim   100%                        não sei  0% 

10 °   não 98,6%                     sim  1,4%                          não sei  0% 
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CONCLUSÃO 

 
Podemos concluir que, se bem pensar no ensino religioso em quanto disciplina trabalhada em salda de 

aula,  faz com que os alunos obtenham um pensamento critico, que por sua vez melhora e muito o 

comportamento dos alunos gerando um debate entre eles. Pois, com o conhecimento, certamente, respeitarão 

mutuamente. Pois, quem critica, em sua maioria das vezes desconhece.  
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RESUMO:  O presente trabalho promove a reflexão sobre a ação curricular  em nossos sistema de ensino, 

especificamente  no ensino fundamental, nas escolas públicas brasileiras, diante do cenário atual ao qual o 

sistema de ensino está mergulhado, cujas condições de trabalho adequada para o docente estão comprometidas, a 

desvalorização social e econômica do profissional em educação desestimula e  compromete o seu fazer 

pedagógico, a ausência de uma melhor  estrutura física nas escolas,  dificultando o desenvolvimento do trabalho 

didático, são fatores importantes que comprometem o bom desempenho da educação básica em nosso país. 

Compreendendo o currículo como um documento de identidade da educação, presente no sistema de ensino, na 

escola e na ação docente, propomos uma breve análise do currículo proposto para a educação básica brasileira,  

para isso realizamos uma pesquisa referenciada em estudiosos do currículo, como: J. Gimeno Sacristán, Tomáz 

Tadeu da Silva, Vera Candau, pertencentes a uma concepção pedagógica dialógica e libertadora, que permite um 

diálogo com o pensamento Freireano para a educação, com o objetivo de compreender os reflexos da ação 

curricular na prática docente e no perfil dos educandos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica, Ensino, Aprendizagem. 

 

A Freireano look at the curriculum in primary education 
 

ABSTRACT: The present work promotes the reflection on curricular action in our educational system, 

specifically in elementary education, in the Brazilian public schools, in view of the current scenario to which the 

education system is immersed, whose conditions of adequate work for the teacher are compromised, the social 

and economic devaluation of the professional in education discourages and compromises their pedagogical 

performance, the absence of a better physical structure in the schools, making difficult the development of 

didactic work, are important factors that compromise the good performance of basic education in our country. 

Understanding the curriculum as an identity document of education, present in the teaching system, in the school 

and in the teaching action, we propose a brief analysis of the curriculum proposed for the Brazilian basic 

education, for this we carry out a research referenced in scholars of the curriculum, such as: J. Gimeno  

Sacristán, Tomáz Tadeu da Silva and Vera Candau, belonging to a dialogical and liberating pedagogical 

conception, which allows a dialogue with Freireano thought for education, with the aim of understanding the 

reflexes of curricular action in teaching practice and in the profile of the students. 

 

KEYWORDS: Basic Education, Teaching, Learning 

 

INTRODUÇÃO 
 

Entender o currículo, suas concepções, discurso e possibilidades. 
Ao analisarmos a atual performance da educação brasileira, percebemos o quanto necessitamos avançar 

na busca de uma educação que permita à grande maioria da população brasileira o acesso a uma formação ampla, 

integral e formativa, permitindo o pleno desenvolvimento das possibilidades humanas, num espaço escolar 

dialógico e acolhedor. Neste sentido, o currículo pode atender as demandas e necessidades do contexto escolar, a 

medida que esta se organiza como instituição social, sendo também um produto da ação do professor, ligada a 

atividade pedagógica em si, porém,  Moreira e Candau (2007) definem currículo como: 
 

Um conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o 

consumo de significados no espaço social e que contribuem, intensamente, 

para a construção de identidades sociais e culturais. (MOREIRA E 

CANDAU, 2007). 

mailto:ana.ramos@cedu.ufal.br
mailto:deborajackeline22@gmail.com
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Silva (1999) aponta-nos uma importante contribuição quando afirma que o currículo não pode ser 

conceituado, sendo um documento de identidade, socialmente construído e em constante movimento, ao analisar  

algumas concepções relativas ao mesmo, concebe que:  

 

O currículo como planejamento, como determinação consciente e 

intencionada do que vai ensinar, para que seja garantido o que será 

aprendido, o currículo como guia para que o docente possa seguir, o currículo 

como método de ensino, como forma de promover a aprendizagem, o 

currículo como garantia de validade, de legitimação  do comprometimento da 

escola com seus objetivos. (SILVA,1999). 

 

 

Percebemos nesta visão do autor o que Freire afirma em sua pedagogia do oprimido: 

 

Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, os homens 

sejam vistos como seres de adaptação, do ajustamento.  Quanto mais se 

exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhe são feitos, 

tanto menos devolverão em si a consciência crítica de que lhe resultaria a sua 

inserção no mundo como transformadores dele. Como sujeitos. (FREIRE, 

1987, p. 60). 

 

 

Verificamos diante das proposições dos autores que, a ação curricular pode ser utilizada como 

instrumento de controle para uma sociedade, na manutenção dos seus sistemas políticos, econômicos e sociais, 

como bem nos aponta FREIRE (Id: Ibidem): 

 

Na verdade, o que pretendem os opressores “é transformar a mentalidade dos 

oprimidos e não a situação que os oprime”2 , e isto para que, melhor 

adaptando-os a esta situação, melhor os dominem. (FREIRE, 1987, p.60). 

 

  Sacristán (1991), aponta cinco concepções para o currículo, capazes de proporcionar análises mais 

profundas, abordaremos nesse contexto apenas  a primeira concepção: O currículo como ponte entre a sociedade 

e a escola em sua função social.  A escola como instituição viva da sociedade, não está alheia ao que acontece 

em seu entorno, de forma que do meio social ela sofre a influência e também influencia.  O currículo na escola 

envolve todos os agentes escolares, os técnicos, os professores, os alunos, todos de alguma forma se 

movimentam sob suas diretrizes, muito além do conteúdo que ele apresenta, sendo desenvolvido em sala de aula 

pelo professor, que será assimilado ou não pelos alunos, constituindo um componente efetivo de transformação 

ou apenas mais um  instrumento de reprodução dos conteúdos baseado em uma extensa bibliografia, que não 

suprem de forma eficaz as demandas para a formação do indivíduo, estando distanciado da realidade histórica e 

social do mesmo. Um currículo assim definido reproduz o que está posto, não conseguindo cumprir com sua 

função orgânica de vitalidade, transformação e evolução da educação, dentro e fora do espaço escolar.  O  

currículo é um órgão vivo e fundamental para a escola. 

        Como ponte será preciso avaliar seu poder de transformação e de valoração presente nas concepções  

pertencentes ao mesmo, podemos interrogar: até  onde esse currículo dialoga ou comunica-se com o real da 

sociedade, até onde ele  interfere  nas necessidades intelectuais de seus educandos? Será que esse currículo ajuda 

a promover discursões, e aproxima os agentes escolares para o diálogo? Tem força de envolvimento para 

provocar  reflexões? Tem domínio para promover nos sujeitos o pensamento crítico, construtivo, de auto 

afirmação individual e social, como patrimônio pessoal e coletivo necessário à autonomia de cada cidadão?. 

        Será necessário a análise do currículo, em suas concepções, percepções, proposições,  práticas 

pedagógicas, meios e modos de expressão existentes em torno de si, como forma de entender a cultura e a 

socialização que ele permite desenvolver entre escola e sociedade. Dessa forma, o currículo torna-se um reflexo 

das funções sociais  definidoras das  relações de classes, que se estabelecem dentro da relação e divisão  de 

poder.  Enfocamos  que o currículo precisa estar aberto a intervenções, precisa permitir uma flexibilidade, onde  

possa ser  revisto e  analisado, Para que dessa forma o mesmo não se transforme numa ferramenta inflexível, de 

controle e alienação, o qual  nesta perspectiva, sua prática legitima o sistema educacional, com seus modos e 

conteúdos diferenciados, direcionados para grupos de estudantes distintos, para o qual  o ensino se diferencia de 

acordo com a intencionalidade da produção do conhecimento, a quem se destina, visando a reprodução social na 

qual o sujeito se origina. Este  indivíduo, uma vez escolarizado, passa a  ser inserido no mercado de  trabalho, 
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que por sua vez espera que ele venha a atuar, cumprindo a função previamente esperada. Dessa forma mantém-se 

a estrutura social em vigor, atende-se aos interesses do capital e da classe dominante.  

        Vivemos um momento e em um contextos atual em que o  sistema educacional vigente no nosso país, 

que vinha nos últimos anos na tentativa de se efetivar um  currículo oficial  dialógico, na perspectiva da 

formação humana emancipatória, entendendo que necessário se faz pensar o currículo em uma  dimensão 

político-epistemológica tecido nas redes, no cotidiano da escola, percebendo que justiça global não é possível 

sem justiça social. A perspectiva do currículo como ciência crítica é essencialmente a de um currículo-formação, 

voltado para a consciência crítica, para a emancipação e humanização do homem, esta perspectiva vem sofrendo 

um processo de retrocesso, quando se tem na prática cotidiana das escolas do país, uma nova proposta curricular 

atrelada a Base Nacional Comum curricular, que traz no seu bojo uma perspectiva de currículo domesticador, 

importado, nos quais os pacotes prontos, permanecem engessados, autoritário e  manipulador.  
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

        A consulta bibliográfica consultada aponta para a análise da  ação política do currículo, no qual a  

prática  curricular está fundamentada teoricamente num sistema, que incorpora diversas ações dentro de sua 

prática pedagógica, onde os elementos constituintes do  mesmo,  são representados por  diversos tipos de ações 

políticas presentes no cotidiano escolar, fundamentados em  teorias e concepções que tentam mascarar as 

realidades no cotidiano das escolas, não permitindo que a escola possa de fato cumprir a sua função social que 

segundo (Gomez, A e I, Perez, 2000): 

 

A função educativa da escola, portanto, imersa na tensão dialética entre 

reprodução e mudança, oferece uma contribuição complicada, mas 

específica: utilizar o conhecimento, também social e historicamente 

construído e condicionado, como ferramenta de análise para compreender, 

para além das aparências superficiais do status quo real – assumido como 

natural pela ideologia dominante – o verdadeiro sentido  das influências de 

socialização e os mecanismos explícitos ou disfarçados que se utilizam para 

sua interiorização pelas novas gerações. (GOMES, A. I. PEREZ, 2000). 

 

 

         Nessa análise, são considerados  diversos contextos que influenciam nesta prática cotidiana, um desses 

contextos. o político, que estabelece os níveis de relações entres os atores escolares, estabelecendo os limites que 

norteiam essas relações, reproduzindo as relações de poder e as hierarquias presentes na sociedade. A escola 

reflete no seu currículo, na maioria das vezes de forma oculta, não explicitada, essas relações, mantendo os 

isolamentos entre grupos de professores, gestores, corpo técnico e estudantes, através de regras de 

comportamento e de ações, definidas como uma  consequência da vida social que acontece no entorno escolar. 

         Essa prática política não permite a articulação, nem o engajamento dos atores escolares, proporciona o 

medo, limita as ações destes sujeitos, á medida que o isola dentro das atividades que lhe são comuns, necessário 

se faz que a escola descubra sua real função, buscando espaços de emancipação politica, lutando contra o 

isolacionismo e a fragmentação das ações e práticas pedagógicas,  superando o naturalismo e a banalidade das 

ações que desumanizam  as  práticas pedagógicas. O contexto analisado vai refletir em outro denominado por 

Sacristán (1991) de contexto histórico escolar, o currículo nessa análise sofre a interferência da reprodução 

histórica do que foi vivenciado pelos atores escolares, em especial os professores, em sua própria formação 

profissional cujo desenvolvimento dos conceitos e das concepções pedagógicas, podem estar presente na ação 

educativa atual, podendo não ser considerado a formação cultural  do aluno na prática pedagógica desenvolvida 

pelos docentes, dificultando o processo de aprendizagem destes, pois o histórico cultural dos educandos reflete 

fortemente na vivencia escolar. A ausência do reconhecimento dos saberes pertencentes aos alunos possibilita o 

surgimento de rupturas no processo educação-ensino- aprendizagem, constantes no currículo apresentado, 

neutralizando suas perspectivas, tornando-o inoperante, frente a realidade do  social, econômico, político e 

cultural dos educandos. 

         É na sala de aula que esses contextos vão se apresentar, a medida que  as ações pedagógicas são 

desenvolvidas, o currículo vai se definindo, necessitando ser analisado, avaliado, comparado e sofrer 

interferência, visando a obtenção  dos objetivos planejados, etapa tão importante, mas que quase sempre não 

acontece, pois não há interesses que este currículo sofra interferências, para atender as reais necessidades 

formativas dos educandos, sem integração, sem valorização do humano, sem o reconhecimento dos saberes 

individuais e coletivos dos estudantes que compõem uma sala de aula, o currículo certamente contribuirá muito 
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pouco para o exercício do direito subjetivo do cidadão que é a educação, ao contrário, o currículo poderá se 

transformar  numa ferramenta de exclusão e de eliminação, servindo a um modelo educacional baseado na 

divisão de classes, onde a educação está direcionada para o atendimento dessas mesmas classes, naturalmente 

definidas  pelo próprio estado, em atendimento as demandas do poder econômico dominante, que transformou a 

escola numa agencia de controle social. Podemos concluir afirmando que o currículo reflete o patrimônio 

cultural desenvolvido pela escola, recebe a marca pessoal de professores através da formação e do conceito de 

profissionalização destes, reunido em componentes diversos, entre pedagógicos, políticos, sociais, atendendo aos 

interesses do estado. 

O currículo é um componente constituinte da instituição escolar, que na sua execução reflete toda a 

estrutura desenvolvida pela escola, incluindo formação profissional,  gestão administrativa e pedagógica, práticas 

e metodologias de ensino, recursos materiais e valorização docente, são algumas das inter-relações que são 

desenvolvidas dentro da prática curricular, que por sua vez estão relacionadas  aos sistemas sociais, que 

prevalecem no controle da educação, privilegiando a hierarquia social dominante. 

        Diante da perda da qualidade do sistema educacional, recai sobre o currículo a responsabilidade pelos 

baixos índices de aprendizagem, pelos insucessos da formação educacional do indivíduo, como proposta surgem 

as renovações curriculares na tentativa de avanços significativos em busca dos objetivos a serem alcançados. 

Devemos observar que o currículo sozinho não tem essa função, desenvolver inovações pedagógicas e 

metodológicas não funcionam dentro de um sistema educacional arcaico.  

        O currículo necessita se aproximar de um diálogo interdisciplinar, que seja ponte de ampliação do 

conhecimento, através da comunicação entre as diversas disciplinas, onde a interação dos conceitos, interfiram 

na prática escolar cotidiana em que o currículo não seja meramente distribuído, para ser executado de forma 

fragmentada e isolada, mas  que esse currículo comunique e dialogue  dentro das possibilidades de ação dos 

atores escolares envolvidos. 

        Todo processo de ensino-aprendizagem perpassa pelo currículo, porém é impossível manter uma teoria 

definitiva sobre o currículo, mas ao mesmo tempo não devemos descuidar de alcançá-la.  Segundo 

Sacristán,(1991) o currículo cumpre uma função socializadora na escola, sendo uma ferramenta que  promove e 

permite diversos usos e práticas no ambiente escolar, sendo portanto, seu planejamento e desenvolvimento,  

processos cruciais para referência na busca pela melhoria e qualificação do sistema educacional.  

         O currículo não deve estar à margem do contexto social que envolve seus atores, precisa ser flexível e  

interdependente, precisa ser diverso, sem ser necessariamente multidisciplinar, mas também interdisciplinar, para 

que sua prática não  reflita a “caixinha de surpresa”, a qual dentro de uma caixa maior terá sempre uma caixa 

menor, que apesar de estarem embutidas, não se relacionam nem se comunicam, seus conteúdos não  são 

acessados, nem são compartilhados durante o processo de abertura  e descoberta de cada caixa.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

 
        A ação pedagógica docente - Dificuldades e superações. 
         Iniciamos nossa reflexão em torno da temática, buscando em Freire a base fundamental da ação 

pedagógica enquanto  compromisso profissional do educador:  

 

Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de “distanciar-se” dele 

para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e, 

transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação; um ser que 

é e está sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este  é capaz, 

por tudo isto, de comprometer-se. (FREIRE, 1979,p. 17). 

 

 

         Neste contexto, as atividades escolares propostas no cotidiano das salas de aula, na atual conjuntura, 

estão distanciadas  das situações e demandas reais dos sujeitos educandos, que possuem conhecimentos e saberes 

prévios, adquiridos nas suas relações e convivências sociais. No entanto, ainda se percebe uma perspectiva 

ideológica da classe dominante que interfere de forma direta, nas ações pedagógicas e na prática docente, 

definindo e criando metodologias que vem como mecanismos explícitos ou muitas vezes disfarçados, para a 

manutenção do “status quo” vigente, sendo na maioria das vezes percebido como natural, mas que de fato, 

aponta para a precarização do trabalho docente e para a perspectiva do currículo mínimo, redutor, para os filhos 

das classes trabalhadoras, a exemplo do que está proposto na atual BNCC, a reforma do ensino médio, a lei da 

escola sem partido, ou Lei da Mordaça..  
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        Diante do exposto, necessário se faz que a escola repense sua ação didática, na mediação entre o 

currículo e o desenvolvimento da escolaridade, observando que a ação de ensinar e de aprender precisam ser 

redirecionadas,  na perspectiva da dodiscência, que segundo Freire (2000): 

 

Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar, é ação pela 

qual um sujeito criador, dá forma, estilo ou alma, a um corpo indeciso e 

acomodado. (FREIRE, 2000). 

 

 

Para tanto, necessário se faz que a ação docente seja modificada nas suas rotinas visando a obtenção dos 

resultados desejados, as tarefas expressam o estilo do professor, compondo o acervo de práticas e vivências 

pessoais, onde na maioria das vezes o professor sente dificuldade em inovar, em alterar  as posturas rotineiras, 

diante da  possibilidade de uma insegurança, que toda inovação provoca, constituindo essa resistência, uma das 

bases para a continuidade de práticas pedagógicas ultrapassadas e a reprodução de métodos  inadequados para os 

contextos atuais, na forma de ensinar. Freire (1987) afirma que: 

 

Os homens são seres de práxis. São seres do quefazer, diferentes, por isto 

mesmo, dos animais, seres do puro fazer. Os animais não ad-miram o mundo. 

Imergem nele. Os homens pelo contrário, como seres do quefazer “emergem”  

dele e, objetivando-o podem conhece-lo e transformá-lo com seu trabalho. 

(FREIRE, 1987, p. 121). 

 

 

CONCLUSÃO 
 

        As atividades didáticas, devem se transformar em ricos momentos de socialização entre alunos e 

professores em uma verdadeira dodicência, ou seja, na troca de saberes, experiências e vivências pessoais e 

coletivas, nas quais o professor fortalece sua ação pedagógica e interage com maior segurança no contexto da 

“ensinagem” através do uso do controle e da sistematização que os recursos didáticos das tarefas promovem no 

ambiente em sala de aula, compreendendo que a sala de aula é um espaço orgânico, dinâmico, instável em um 

verdadeiro “continuum”, sendo necessário uma concepção progressista do currículo, numa multidisciplinaridade  

interagindo com a  interdisciplinaridade,  dialogando com os saberes adquiridos dentro e fora do espaço escolar, 

possibilitando  a construção da criticidade no estudante, de forma processual e significativa, capaz de colaborar 

com uma formação ampla integradora e libertária dos educandos, permitindo que as leituras de mundo sejam 

realizadas, de forma dialógica, colaborando para as  necessárias construções e  transformações  sociais, que se 

fazem urgentes no seio da nossa sociedade.  
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RESUMO: O direito à educação inclusiva de jovens e adultos com necessidades especiais, vislumbra uma 

melhor atenção na aplicação da legislação que protege e garante uma educação apropriada e de qualidade. Nesse 

sentido, o presente trabalho tem como objetivo, analisar a efetiva inclusão educacional de jovens e adultos com 

deficiência na modalidade EJA. O método de abordagem nesta análise, para uma apreensão da realidade, se 

baseou na perspectiva de explorar a partir do método fenomenológico, que permitiu compreender a inclusão de 

deficientes na EJA através da realidade social. Foi uma pesquisa de caráter exploratório que se utilizou da 

técnica de pesquisa bibliográfica. Apresenta os principais dispositivos legais acerca da garantia dos direitos para 

uma melhor inclusão educacional, além de uma análise sobre a cultura do multiculturalismo com ênfase em 

jovens e adultos com necessidades especiais na EJA. Realizada através de uma pesquisa bibliográfica utilizando 

legislações inclusivas e baseada no estudo do multiculturalismo e dos pressupostos dos seguintes autores que 

abordam a temática: Moreira e Silva (1995), Moreira e Candau (2008), Gueertz (2008), Sacristán (1995) dentre 

outros, de modo a possibilitar reflexões e a elucubrar uma investigação acerca de uma melhor visão da educação 

inclusiva, a fim de participarem plenamente e com aceitação das atividades educacionais. Portanto, o motivo 

deste trabalho, prende-se no processo de analisar a legislação inclusiva e a cultura de inclusão, no que diz 

respeito à proteção ao direito à educação das pessoas deficientes na modalidade da EJA, visando uma maior 

atenção voltada para uma efetiva e funcional educação inclusiva no contexto em que esta pesquisa se insere. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Educação inclusiva, pessoas com deficiência, EJA, Cultura de inclusão. 

 

ABSTRACT: The right to inclusive education of young people and adults with special requires better 

attention in the application of legislation that protects and guarantees an appropriate and quality education. In 

this sense, the present work aims to analyze the education of youngsters and adults with disabilities in the EJA 

modality. The method of approach in this analysis, to a grasp of reality, was based on the perspective of 

exploring from the phenomenological method, which allowed to understand the inclusion of disabled in the EJA 

through social reality. It was exploratory research that used the technique of bibliographical research. It presents 

the main legal provisions regarding the guarantee of the rights for better educational inclusion, as well as an 

analysis on the culture of multiculturalism with emphasis on youngsters and adults with special needs in the 

EJA. This study was carried out through bibliographical research using inclusive legislation and based on the 

study of multiculturalism and the assumptions of the authors Moreira e Candau (2008), Gueertz (2008), Sacristán 

(1995), among others, in order to allow reflections and to elucidate an investigation about a better vision of 

inclusive education, as to participate fully and with acceptance of educational activities. Therefore, the reason for 

this work is the process of analyzing inclusive legislation and the culture of inclusion, concerning the protection 

of the right to education of disabled people in the EJA modality, aiming at greater attention focused on a 

comprehensive and inclusive education in the context of this research. 

 

KEYWORDS: Educational inclusion, Disabled people, EJA, Culture of inclusion.  

 

INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, desde a Constituição de 1998, foi instituída uma ampla reforma na educação de jovens e 

adultos regulamentando a Lei n° 9.394/96 que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), 

na qual instituiu uma modalidade de ensino da educação voltada as pessoas que não tiveram acesso e 

permanência contínua nos estudos na idade própria. Contudo, o movimento da educação inclusiva de pessoas 

deficientes na Educação de Jovens e Adultos (EJA), vem repercutindo intensamente no sistema de ensino e 

                                                             
74 Pesquisa em andamento 
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aprendizado, desde a década de 90, vislumbrando um inexorável direcionamento através de diretrizes e práticas 

pedagógicas que valorizam e garante o direito a inserção de uma educação sem preconceito e discriminação, 

respeitando as necessidades especiais dos alunos jovens e adultos (ART. 27, BRASIL, 2015). 

Nesse espectro, diversas mudanças legais e conceituais no que concerne a defesa ao acesso à uma 

educação inclusiva foram projetadas e elaboradas, abrangendo as situações multiculturais presente no âmbito 

escolar, através, entre outros, de resoluções, pareceres, decretos e políticas educacionais. Contudo, a inclusão de 

pessoas com deficiência na modalidade da EJA, vem se acentuando desde a promulgação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). 

Assim, notabiliza-se o nítido caráter de inclusão de jovens e adultos na modalidade EJA, fazendo-se 

imprescindível identificar e analisar os desafios frente ao histórico das fortes mudanças da normatização da 

inserção escolar de pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), garantido o direito ao acesso à 

educação na perspectiva democrática, conforme aponta Paiva (2009, p. 133-134), por ser um direito subjetivo, 

ou seja, um direito no qual assegura e confere legalmente a faculdade de exigir a proteção e o cumprimento de 

uma educação de forma gratuita e de qualidade aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de 

aprenderem na idade “correta’. 

É bem verdade, ainda, que as questões multiculturais sempre estiveram presentes na escola, nas quais 

envolvem todas as formas de diferenças dos alunos, ao passo que a Carta Magna de 1988, no inciso IV do Art. 

3º, já determinava como objetivo fundamental o tratamento igualitário da sociedade sem preconceitos e qualquer 

forma de discriminação na perspectiva inclusiva. Entretanto, embora o seio escolar seja palco do 

multiculturalismo e tenha que estar inserido na cultura social, de acordo com Candau (2008, p. 13): “[...] não há 

educação que não esteja imersa nos processos culturais em que se situa”, contudo, a escola sente-se 

desconfortável com a dificuldade e o desafio diante da presença do pluralismo e da diferença cultural escolar 

(MOREIRA e CANDAU, 2003, p. 16). 

É imperiosa, nesse ínterim, uma reflexão por parte do professor sobre a percepção e o tratamento a ser 

adotado na inclusão dos alunos com deficiência na EJA. Sendo assim, parte-se do princípio de que a escola é 

lócus de receptividade das diferenças, em que os alunos deficientes que nela ingressam são apresentados como 

um desafio a ser enfrentado, devendo, logo, existir uma postura escolar voltada para a aceitação da cultura do 

multiculturalismo sem neutralizá-la ou silenciá-la, em que sejam rompidas as ações homogeneizadoras e 

padronizadoras na educação desses alunos, além de rever percepções de inclusão por parte dos docentes no 

sentido de atender as demandas dos alunos com necessidades especiais, respeitando suas diferenças e 

peculiaridades (STOER & CORTESÃO, 1999, apud MOREIRA, 2008, p. 46) (CANDAU, 2008, p. 16-28). 

Outrossim, no âmbito educacional, a cultura tem um papel importante na formação da identidade e nas 

relações de comportamento dos indivíduos, uma vez que é considerada como “mecanismo de controle”, ao 

transmitir valores e significados, bem como direcionando-os para a sociedade e sendo necessários ao homem, 

onde estes, segundo Geertz (2014, p. 32-33) “[...] depende desse mecanismo de controle, extragenéticos, fora da 

pele, de tais programas culturais, para ordenar seu comportamento”.  Assim, vê-se que a cultura pode ser capaz 

de reconstruir uma comunidade e uma nação por intervenção de uma educação pública inclusiva de qualidade, 

respeitando as estereotipias e estigmas apresentados pela diversidade; entende-se, nesse raciocínio, que apenas 

“[...] as escolas públicas podem dar a “melhor cultura da nação”, aquela que ensina a grandeza d’alma e a 

nobreza do espírito” (STUART MILL apud MATTELART e NEVEU, 2004, p. 28-40). 

Dessa forma, essa ênfase dada à percepção do professor sobre a inclusão diante da enunciação da 

diferença cultural presente na escola é salutar ao pontuar o seu posicionamento ou comportamento sobre os 

efeitos homogeneizadores dos símbolos atribuídos aos alunos com necessidades especiais na EJA, tendo em vista 

que as identidades dos alunos são representadas ou interpeladas diante dos sistemas de significação e 

representação cultural na relação entre o “eu” e a sociedade, Hall (2014, p. 11-12), em que Bhabha (2014, p. 71), 

nesse entendimento, considera ser necessário “[...] que repensemos nossa perspectiva sobre a identidade da 

cultura”, no sentido de ser importante que o professor posicione-se para pensar e entender as identidades dos 

sujeitos híbridos, revendo suas concepções na interação social que se negociam os signos no lugar da diferença 

cultural (BHABHA, 2014, p. 69). 

Nesse contexto, Hergarty (1994) apud Rodrigues (2000, p. 7-13) entende que a educação inclusiva deve 

estar inserida num efetivo processo legal e de escolarização no que diz respeito a uma educação inclusiva 

preparada e de qualidade, de forma a contribuir para o desenvolvimento dos alunos deficientes, além de prepará-

los para assumir papéis sociais na vida pública, sempre respeitando suas peculiaridades e limitações no 

aprendizado. 

Abrangendo, neste caso, as pessoas com deficiência na modalidade da EJA, na qual além de inserir 

àquelas pessoas que não só por diversos motivos não tiveram acesso ao sistema de ensino, mas também aos que, 

mesmo escolarizados, não tiveram aprendizagens significativas para o desenvolvimento e participação no meio 

social, incluindo, assim, os jovens e adultos deficientes que possuem o direito a exercer sua cidadania e ao pleno 
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desenvolvimento como pessoa ao serem inseridos num contexto social, cultural e de trabalho através da 

educação (ARTs. 37 e 58, BRASIL, 1996). 

É bem verdade que um dos momentos históricos no âmbito da defesa da educação inclusiva, foi com a 

promulgação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), 

onde a partir desta normatização a necessidade de uma cultura de inclusão de pessoas deficientes na modalidade 

EJA, vem desencadeando uma urgente adequação na prática inclusiva da escola voltada para a cultura do 

multiculturalismo na inclusão de pessoas deficientes na EJA. 

Para esta pesquisa, serão utilizados alguns doutrinadores que tratam sobre os estudos culturais e que 

defendem o multiculturalismo, entre outros: GUEERTZ (2014); HALL (203); BHABHA (2014); MATELLART 

E NEVEU (2004); GÓMEZ (1998); PAIVA (2009); e, na análise do objeto de estudo, encontra-se respaldo nos 

autores defensores do multiculturalismo: SACRISTÁN (1995;1998); MOREIRA E CANDAU (2008); 

MOREIRA E SILVA (1995). 

Dessa forma, objetiva-se analisar o direito e a cultura de inclusão dos jovens e adultos com necessidades 

especiais, baseada nos teóricos que tratem sobre a temática, justificando-se por se fazerem necessárias pesquisas, 

discussões e investigações sobre o direito à educação de jovens e adultos com necessidades especiais na EJA, na 

perspectiva da cultura de inclusão para uma melhor educação que facilite o aprendizado e a interação desses 

alunos, por meio da inserção na vida social e profissional, visando a construção de uma sociedade inclusiva 

através de uma educação pública de qualidade no Estado de Alagoas. 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Define-se como pesquisa qualitativa, haja vista que envolve a característica de ser empírica, ou seja, 

ocorrerá mediante a investigação a partir da experiência dos docentes quanto à percepção sobre a inclusão de 

pessoas com necessidades especiais na EJA em relações de interação no seu ambiente escolar. 

Abordar-se-á, no desenvolvimento da pesquisa, os métodos dialético em que, segundo Demo (1989, p. 

91): “o que a dialética faz de diferente é captar as estruturas da dinâmica social, não da estática [...], mas um 

instrumental que exalte o dinamismo dos conteúdos novos, mesmo que se reconheça não haver o novo total”. 

Assim, sendo considerado como um método mais adequado para a compreensão da realidade social em sua 

essência, parte-se do ponto de compreender a cultura de inclusão na EJA; e método fenomenológico, por meio 

do resgate dos significados atribuídos pelos sujeitos, com o fito de descrever a situação da percepção dos 

docentes sobre a inclusão dos alunos com necessidades especiais na EJA. (GIL, 2008, p. 9). 

Esta investigação refere-se ao tipo de pesquisa exploratória com base descritiva, aplicando o estudo de 

caso como modalidade de pesquisa, pois será desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma visão geral 

acerca de uma análise, por intermédio das experiências dos professores sobre a percepção na inclusão de pessoas 

com NEE na EJA. Nesse contexto, busca-se coletar informações sobre o objeto para orientação do pressuposto, 

proporcionando maior familiaridade com o problema e com a finalidade de melhor adequar o instrumento de 

medida à realidade que se pretende conhecer. (GIL, 2002, p 41-42-54) 

Trata-se de uma pesquisa com base descritiva, que, segundo Gil (2002, p. 42), “... visa descobrir a 

existência de associações entre variáveis...”, como as dificuldades vivenciadas pelos docentes da EJA, ou seja, 

uma interpretação do estudo de caso, mediante uma análise de experiências dos docentes quanto à percepção da 

cultura inclusiva de pessoas com necessidades especiais na EJA em duas escolas situadas em Maceió/AL. 

O método comparativo ocorre pela investigação de indivíduos, de classes, de fenômenos e de fatos. Sendo 

assim, depreende-se que tal método tem o propósito de destacar comparando as diferenças e semelhanças entre o 

objeto de estudo separados pelo espaço e pelo tempo, em que será apresentada uma triangulação dos dados 

obtidos na pesquisa realizada nas duas escolas da rede de ensino estadual e municipal de Maceió/AL (GIL, 2002, 

p. 16-17).  

Como procedimentos utilizaremos a pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (2002, p. 44), “... é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos”. A 

principal vantagem desse tipo de pesquisa reside no fato de permitir ao investigador uma ampla pesquisa de 

forma direta, sendo importante quando o problema de pesquisa requer dados que estão dispersos no tempo e no 

espaço relacionados à análise da percepção dos docentes sobre o tratamento na inclusão de alunos com NEE na 

EJA. 

Também, envolverá a pesquisa documental será realizada a partir da legislação inclusiva, currículo 

pedagógico dos alunos e relatórios dos docentes. Dessa forma, sabe-se que ela é considerada uma fonte muito 

diversificada, em que Gil (2002, p. 46) elenca algumas vantagens da pesquisa documental, entre outras: 

considerada muito rica e estável de dados; não gera custo e evita contato com os sujeitos da investigação. 
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Será aplicado, como método de pesquisa investigatória, o estudo de múltiplos casos múltiplos do tipo 

comparativo sobre o objeto de estudo, a ser pesquisado em 02 (duas) escolas com uma abordagem qualitativa, 

Gil (2002, p. 54) relaciona propósitos dos estudos de caso: explorar situações da vida real cujos limites não estão 

claramente definidos; preservar o caráter unitário do objeto estudado; descrever a situação do contexto em que 

está sendo feita uma determinada investigação; formular hipóteses ou desenvolver teorias; e explicar as variáveis 

causais de determinado fenômeno em situações complexas que não permitam o uso de levantamentos e 

experimentos.  

Na escolha da amostra será composta por profissionais com experiência no processo de inclusão das 

pessoas jovens e adultas com necessidades especiais na educação básica do Ensino público da EJA. Serão 

visitadas 02 (duas) escolas públicas da rede estadual e municipal, ambas situadas na cidade de Maceió/AL, que 

possuem alunos da EJA com necessidades especiais. 

Após a coleta de dados sobre a investigação, baseada na aplicação dos questionários, nas entrevistas e na 

literatura, será feita uma análise qualitativa dos dados, em que os resultados serão investigados por meio da 

análise textual, de forma analítica, para sintetizar e integrar a pesquisa, a fim de formular as possíveis 

conclusões. 
 

DISCUSSÃO 

 
Desde a Constituição Federal de 1988, no inciso III do Art. 208, já era determinado que o Estado tivesse o 

dever de oferecer um atendimento especializado aos portadores de deficiência na rede regular de ensino público. 

Acompanha, também, esse entendimento a Lei n. 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

quando preconiza, no Art. 58 e no inciso IV do Art. 59 do capítulo V, que o ingresso de um deficiente em escola 

regular é um direito garantido por Lei, informando expressamente que deve ser inserido à vida em sociedade. 

Salienta-se, que um dos momentos históricos no âmbito da defesa da educação inclusiva foi a 

promulgação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), 

em que, a partir desta normatização, vem sendo desencadeada uma urgente adequação na prática inclusiva da 

escola pela necessidade de uma cultura de inclusão de pessoas deficientes na modalidade da EJA. 

Observa-se que tem se tornado mais evidente na sociedade a necessidade de proteção à inclusão por meio 

de leis, desde o século XXI, que defendam os direitos e a dignidade das pessoas jovens e adultas deficientes na 

EJA, respeitando as suas peculiaridades e limitações. Todavia, as escolas ainda não assimilaram o 

multiculturalismo do alunado na perspectiva inclusiva, aplicando um tratamento monocultural, tendente a 

silenciar as diferenças culturais dos alunos nos espaços escolares. Procuram não se desprenderem do modelo 

tradicional, muitas vezes, por ser mais cômodo e sem dificuldade, pois já tem um padrão a seguir. (MOREIRA e 

CANDAU, 2008, p. 14). 

É notório que o tema inclusão escolar tem sido cada vez mais discutido e é sem dúvida um desafio que 

demanda conhecer os alunos e identificar suas potencialidades e necessidades, diante das múltiplas culturas e 

identidades presentes nas salas de aulas. A escola deve estar aberta para o diálogo e a comunicação para 

reconhecer as diferenças e localizar as identidades sem marginalizar, discriminar ou deslocar “o outro”, “...como 

diz Hall, sem lançar mão da retórica que corta a possibilidade do diálogo crítico” (GIROUX e MCLAEN, 1995, 

apud MOREIRA e SILVA, 1995, p. 150). 

Dessa forma, pode-se observar que “[...] inclusão não significa, simplesmente, matricular os educandos 

com necessidades especiais na classe comum, ignorando suas necessidades específicas, mas significa dar ao 

professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica” (BRASIL, 1988), para que o aprendizado 

aconteça é necessário que a escola entenda os problemas específicos e a importância da diversidade cultural, 

onde a cultura escolar não poderá se restringir ao padrão de seus conteúdos e práticas se distanciando do 

currículo multicultural, “...e não se poderá chegar a esse se não se discute a questão da diversidade em geral.” 

(SACRISTÁN, 1995, p.82). Infelizmente, o seio escolar tem adotado uma postura, conhecimento e prática 

cultural dominante, sem abrir diálogo e comunicação diante do multiculturalismo do seu alunado deficiente, 

assim “... os padrões de funcionamento da escolarização tendem à homogeneização” (SACRISTÁN, 1995, apud 

MOREIRA e SILVA, 1995, p. 83). 

Como defesa, Sacristán (1995) apud Moreira e Silva (1995, p. 83), considera importante que a escola 

tenha uma acepção do pluralismo cultural “na intenção de buscar uma cultura escolar que reflita a 

multiculturalidade”, entendendo e atendendo as diferenças dos alunos com necessidades especiais para, assim, 

ser possível a promoção de um currículo multicultural, facilitando o aprendizado sem discriminação e 

preconceito. 

Diante da dimensão do complexo movimento da cultura escolar de inclusão de pessoas com necessidades 

especiais na modalidade EJA, de acordo com Gómez (1998, p. 93), deve-se, inicialmente, compreender a cultura 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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mediante os significados e comportamentos que constroem e transformam as representações culturais na 

sociedade. Assim, entende-se que a cultura é constituída por símbolos e significados presentes na sociedade que 

levam a organizar, construir e transformar, como mecanismos de controle, os acontecimentos e o comportamento 

do homem ao longo da vida social. (GEERTZ, 2014, p. 8-33). 

Nessa lógica, no seio social, existem presentes vários estigmas definidos sobre os sujeitos, onde estes 

tornam-se estranhos diante das concepções sociais estabelecidas pelos outros, que não os assimilam para 

compreendê-los e aceitá-los socialmente, reforçando o que descreve Geertz (2014, p. 8-9) “...a cultura consiste 

em estruturas de significado socialmente estabelecidas...”, as quais guiam os comportamentos dos indivíduos por 

meio de entendimentos e percepções atribuídas aos sujeitos e não de um poder ou uma ordem de comportamento 

social, tornando-os, assim, sujeitos estigmatizados pela sociedade e isto acontece “[...] quando um estranho nos é 

apresentado, onde os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua 

“identidade social [...]”, em outras palavras, trata-se de um interacionismo simbólico da identidade cultural 

(GOFFMAN, 1891, p. 5). 

Dessa forma, um sujeito estigmatizado, ao se relacionar com “outros”, nessa interação, podem surgir 

atribuições a ele de valores, categorizações e sentidos, colocando-o numa posição diferente e passível de ser 

excluído socialmente. No campo da educação, um aluno com algum tipo de deficiência poderá estar exposto a 

ser estereotipado pela consciência dos “outros” nos diversos sentimentos subjetivos, construindo, assim, uma 

identidade distorcida sobre ele e, como consequência, a ponto de dificultar a sua aceitação social no meio dos 

ditos “normais” (GOFFMAN, 1891, p. 6-7-19). 

Nesse contexto, a inclusão requer reconhecer e admitir a valorização da diversidade presente no âmbito 

escolar e exige uma mudança de mentalidade e comportamento para assimilar o pluralismo cultural, onde essa 

transformação escolar para Plaisance (2004, p. 1-2) “...não pode ser realizada senão através de uma profunda 

modificação de nossas representações e de nossas maneiras de agir”, a fim de contribuir no processo de inclusão 

na educação. 

Contudo, normalmente as escolas diante da multiplicidade cultural não dão importância quanto a 

valorização na assimilação da prática cultural. O que existe muitas vezes é uma prática cultural dominante no 

ensino, que tende a não abrir oportunidade para entender ou integrar outras culturas representadas pelas minorias 

(SACRISTÁN, 1995, p.83). 

Assim, para que o interesse de todos os alunos sejam representados na escolarização, é imprescindível um 

currículo multicultural e para tanto se faz pontual além da adequação curricular, que também haja na escola um 

espaço aberto para discussões e uma nova visão, melhor dizer, uma mentalidade diferenciada dos envolvidos no 

contexto escolar. Assim, corrobora Sacristán (1995, p. 83) quando entende que é importante “...fazer da escola 

um projeto aberto, no qual caiba uma cultura que seja um espaço de diálogo e de comunicação entre os grupos 

sociais diversos.” 

O sistema educacional contemporâneo, nessa lógica, abrange um complexo de culturas, onde, em uma 

sala de aula, podem ser apresentadas diversidades culturais, de modo a fazer com que o trabalho do educador 

seja mais desafiante. Nesse sentido, Geertz (2014, p. 8) enfatiza que a cultura consiste em uma realidade 

marcante e contraditória, num padrão bruto dos acontecimentos comportamentais presentes em uma sociedade.  

Desse modo, Candau (2008, p. 13) acompanha esse entendimento de que existe uma necessidade de 

discussões sobre a concepção da cultura de inclusão presente na educação, rompendo a homogeneização e 

padronização diante dos desafios e dificuldades enfrentados por parte dos docentes em conjunto com as escolas, 

na proteção contra a vulnerabilidade social e ao direito de cidadania à educação inclusiva, em especial às pessoas 

portadoras de necessidades especiais na EJA. 

Ademais, a construção de uma sociedade democrática e plural na perspectiva inclusiva no ambiente 

escolar, faz-se necessária discussões, investigação e defesa a respeito da cultura de inclusão por parte das escolas 

que facilitem a assimilação e a integração das pessoas jovens e adultas deficientes na modalidade EJA. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Observa-se que neste século XXI, tem se tornado mais acessível à sociedade as concepções da cultura de 

inclusão e a legislação de proteção aos direitos educacionais na perspectiva inclusiva, considerando a cultura do 

multiculturalismo para a inclusão das pessoas jovens e adultas portadoras de necessidades especiais na EJA, 

respeitando tanto as suas diferenças quanto as peculiaridades e limitações inerentes as suas condições 

patológicas, psíquicas ou comportamentais. 

Por outro lado, o direito à cidadania no que diz respeito à educação inclusiva dos portadores de 

deficiência na EJA é importante, mas, para que isso torne-se realidade, é preciso que os docentes e gestores 
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tenham mais consciência e assimilem o constante processo de reforma de inclusão para investir na qualidade de 

ensino público municipal inclusivo a ser oferecido à sociedade como um todo. 

Nesse sentido, espera-se mostrar se a percepção e os sentidos dos professores estão voltados para a 

inclusão dos alunos com necessidades especiais na modalidade da EJA sobre os significados da cultura inclusiva, 

no que diz respeito às diferenças e às práticas pedagógicas, ou se existe alguma lacuna para conseguir a inserção 

numa cultura do multiculturalismo sem neutralizá-las ou silenciá-las. 

 Como também, por meio de pesquisas, discussões e investigação a respeito dos desafios nas experiências 

vividas e das percepções dos professores sobre as identidades dos alunos estigmatizados, busca-se compreender 

quais os sentidos dos docentes no reconhecimento das identidades híbridas, mediante a interação escolar, na 

perspectiva da educação pública inclusiva, por parte das escolas, que facilite o aprendizado democrático, sem 

discriminação e sem preconceito das pessoas com necessidades especiais na EJA, inserindo, estas, na vida social 

e profissional, objetivando, dessa forma, a construção de uma sociedade inclusiva por meio da educação. 

Assim, notabiliza-se a nítida necessidade de inclusão de jovens e adultos deficientes na modalidade EJA, 

fazendo-se imprescindível analisar a cultura de inclusão frente ao histórico das fortes mudanças da normatização 

na inserção escolar de pessoas com NEE a partir da Constituição Federal de 1988 até os tempos atuais. 

Visa-se, nessa lógica, uma maior efetivação de um processo educacional de inclusão aos portadores de 

necessidades especiais na EJA que seja positivamente funcional e aplicável, a fim de prezar pela melhor 

qualidade de ensino público inclusivo a ser oferecido à sociedade como um todo. 
Ao final da pesquisa, espera-se apresentar a cultura de inclusão dos professores na educação de jovens e 

adultos com necessidades especiais, respondendo, assim, os resultados do objeto de estudo desta pesquisa com as 

possíveis conclusões. 
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A violência escolar: desafios no educar 

 
Laudenice Barbosa Bispo75 

 

RESUMO: O presente artigo  A violência Escolar: desafios no educar, é fruto de um trabalho desenvolvido 

na Escola Ensino Fundamental e Médio Professor Douglas Apratto Tenório, localizada no município de Campo 

Grande- AL, com intuito de promover uma política educacional interdisciplinar de prevenção e intervenção 

sobre a problemática de violência em nossas escolas, alertando crianças, adolescentes, jovens e a comunidade 

local, educando para a paz. Além disso, o projeto apresenta como objetivos específicos: trabalhar com as 

questões da afetividade, sexualidade, drogas e violência, de forma interdisciplinar; alertar aos adolescentes e 

jovens, sobre as causas  e consequências do uso das drogas; abordar os diversos tipos de violência dentre elas: 

violência contra a mulher, violência física,  violência social, violência psicológica, violência sexual, violência 

escolar.  A fundamentação teórica teve por base, principalmente, os pressupostos de  Costa (1988, 1997), Zaluar 

(1994), Morim (1998), Castro (2001), que contribuíram para a para a construção do projeto. Assim,  lidar com 

adolescente e jovem é um repensar da prática pedagógica,  atentar-se para as mudanças que acontecem, a fim de 

elucidar e questionar conceitos e significados sobre a realidade existente. Cientes de que o nosso trabalho não se 

encerra por aqui deixamos a proposta de continuidade, pois precisamos de um olhar cuidadoso a cada ano letivo, 

no sentido de prevenção  e intervenção no menor sinal de violência na escola, assim teremos a certeza de nosso 

papel enquanto educadores e transformadores de uma sociedade mais justa e igualitária.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Projeto, Prevenção, Intervenção. 

 

School violence: challenges in educating 
 

ABSTRACT: The present article School Violence: Challenges in Educating, is the fruit of a work developed 

at the Elementary and Middle School Professor Douglas Apratto Tenório, located in the city of Campo Grande-

AL, in order to promote an interdisciplinary educational policy of prevention and intervention on the problem of 

violence in our schools, alerting children, adolescents, youth and the local community, educating for peace. In 

addition, the project has as specific objectives: to work with issues of affectivity, sexuality, drugs and violence, 

in an interdisciplinary way; to warn adolescents and young people about the causes and consequences of drug 

use; to address the various types of violence among them: violence against women, physical violence, social 

violence, psychological violence, sexual violence, school violence. The theoretical basis was based mainly on 

the assumptions of Costa (1988, 1997), Zaluar (1994), Morim (1998) and Castro (2001), who contributed to the 

construction of the project. Thus, dealing with adolescents and young people is a rethinking of pedagogical 

practice, attention to the changes that take place in order to elucidate and question concepts and meanings about 

the existing reality. Aware that our work does not end here, we leave the proposal of continuity, because we need 

a careful look every school year, in the sense of prevention and intervention in the smallest sign of violence in 

the school, so we will be sure of our role as educators and transformers of a more just and egalitarian society. 

 

KEYWORDS: Project, Prevention, Intervention. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O espaço escolar é o principal lugar de atuação e socialização, lugar privilegiado para a transmissão do 

conhecimento, ampliação intelectiva e afetiva do aluno. Em nossa  sociedade globalizada, capitalista e cada vez 

mais competidora, o tempo que os pais podem destinar a seus filhos é cada vez mais insuficiente, o que aumenta 

ainda mais a responsabilidade da escola com a educação e a desenvolvimento desse aluno. Desse modo, torna-se 

imprescindível se adequar a esse espaço, fazendo dele um lugar favorável a sensibilização de todos os  

envolvidos no contexto educacional. 

                                                             
1Graduada em Pedagogia- UNEAL, 2002; Especialista em Psicopedagogia – Faculdades Integradas de Amparo- 

SP, 2002; Gestão Escolar- UFAL, 2012; Docência em Nível Superior- FERA, 2016 e Mestra em Ciências da 

Educação pelo Instituto Politécnico de Viseu- IPV/PT, 2015-laudenicebispo@hotmail.com. 
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Diante desses desafios vivenciados na escola atualmente surgem alguns questionamentos: como agir 

diante de um quadro de violência cada vez mais presente em seu interior das escolas? O que professores, 

diretores, pedagogos, funcionários, pais, devem fazer para enfrentar as questões que se apresentam 

cotidianamente e com muito mais frequência do que se imaginava acontecer? Qual a maneira mais eficaz de 

abordar a questão da violência com os alunos, de forma que eles possam compreender o real significado desse 

problema, sem relegá-lo apenas a uma questão sensacionalista, de mídia ou de “ moda “? 

É certo que os professores não se sentem preparados para encarar tais desafios. Agora, porém, é 

chegado o momento em que não se pode mais fechar os olhos para não ver os conflitos. Estes precisam ser 

encarados, analisados e entendidos, para que possam ser enfrentados. 

Assim, lidar com adolescente e jovem é um repensar da prática pedagógica. É necessário atentar-se para 

as mudanças que acontecem com o adolescente a fim de elucidar e questionar conceitos e significados sobre a 

realidade existente.. Contudo, é preciso alertar sobre a influência da mídia na vida dos jovens, uma vez que 

habitualmente os modelos não condizem com a realidade, mas são agrupados pelos adolescentes, que se sentem 

seduzidos e influenciados. 

Portanto, sentimos a necessidade de desenvolver um projeto que fosse abordado temas como: Drogas, 

DST, Aids, Prostituição, Sexualidade, Violência dentre outros, de grande importância  para o  currículo escolar, 

com uma proposta interventiva para  adolescentes e jovens no contexto ao qual estão inseridos.  Assim, surgiu  o 

Projeto: A arte de educar, com o intuito promover uma política educacional de prevenção e intervenção sobre a 

problemática de violência em nossas escolas, alertando crianças, adolescentes, jovens e comunidade local, 

educando para a paz. Além disso, o projeto apresenta como objetivos específicos: trabalhar com as questões da 

afetividade, sexualidade, drogas e violência, de forma interdisciplinar; alertar aos adolescentes e jovens, sobre as 

causas  e consequências do uso das drogas; abordar os diversos tipos de violência dentre elas: violência contra a 

mulher, violência física,  violência social, violência psicológica, violência sexual, violência escolar. 

Sabemos que identificar as causas da violência não é algo simples e fácil de resolver. Alguns estudiosos 

como Costa (1988, 1997), Zaluar (1994), Morim (1998), Castro (2001), entre outros, tem refletido sobre a 

problemática e suas análises contribuíram para a construção do projeto, executado pela Escola Ensino 

Fundamental e Médio Professor Douglas Apratto Tenório, localizada no município de Campo Grande- AL. 

De acordo com Mendonça (2002), indisciplina e violência são problemáticas existentes no interior das 

escolas e  que dificultam a aprendizagem dos alunos,  logo no início dos primeiros anos do ensino fundamental.  

Estratégias de enfrentamento  precisam ser efetivadas pelos gestores para amenizar casos de violência  de modo 

emergente. 

Outro fator bastante preocupante é o uso de drogas dentro e fora da escola. Segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), “as consequências do abuso são profundas, indo além da saúde e da felicidade 

individual e afetando o bem-estar de comunidades inteiras”, droga é alguma substância não produzida pelo 

organismo e que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu 

funcionamento. Alterações estas que podem ser físicas, mentais e/ou comportamentais, transformando e 

tornando intensa ao se levar em consideração pontos pessoais do usuário (OMS, 1993). 

A violência escolar é algo de grande preocupação social, provoca efeitos no comportamento das vítimas 

e nos agressores. Vários autores têm sugerido ter compreensão desse fenômeno e para que sejam sugeridas ações 

de enfrentamento à violência no âmbito  escolar é necessário que se estude o entendimento que os atores 

escolares (alunos e professores) o tema violência escolar  (Debarbieux, 2001; Lourenço, Pereira, Paiva, & 

Gebara, 2009). 

Outro fator bastante preocupante é o uso de drogas dentro e fora da escola. Segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), “as consequências do abuso são profundas, indo além da saúde e da felicidade 

individual e afetando o bem-estar de comunidades inteiras”. 

Sabemos que o papel do professor dentro da escola é algo abrangente, havendo necessidade de estar 

atento às competências cognitivas, físicas, afetivas do alunado, transformando-o num ser crítico e construtor sua 

própria história.  

Será que estamos aptos para  ouvir nossos alunos? 

A sociedade entende que seja compromisso do educador se preocupar com a disciplina e a 

responsabilidade de seus alunos. Para Piaget (1974), “o respeito constitui o sentimento fundamental que 

possibilita a aquisição das noções morais” .Conseguimos atingir a responsabilidade, desenvolvendo a 

cooperação, a solidariedade, o comprometimento com o grupo, criando contratos e regras claras, que precisarão 

ser cumpridas com justiça. 

Assim, diante dessa fundamentação teórica, é necessário realizar na escola, uma discussão com análise 

profunda de seus significados e efeitos, alargando esse caminho, tendo em vista, o diálogo e a compreensão da 

violência existente na escola. 
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É preciso movimentar a escola para enxergar as situações de conflitos originadas pela violência em suas 

diversas formas. Por outro lado, vale atentar sobre essa movimentação, tendo cuidado para não estimular ou 

fortalecer tal problemática, se distanciando das possíveis soluções.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O primeiro momento para realização do projeto foi uma reunião com a Equipe Técnico-Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação e Coordenação do PSE, Diretores, Secretários Escolares,  Coordenadores 

Pedagógicos e Professores,  para a apresentação, apreciação e implementação do Projeto, para assim, ser 

implementado às escolas de acordo com as temáticas e execução das mesmas. 

O segundo momento do projeto, foi a abertura em praça pública (Praça Santa Luzia) para toda a 

comunidade escolar e comunidade local, onde a Equipe Técnico- Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação e Coordenação do PSE da Secretaria Municipal de Saúde, fizeram a apresentação do projeto e dos 

palestrantes, de acordo com as temáticas, havendo entre um intervalo e outro, algumas apresentações culturais.  

O terceiro momento do projeto, foi o desenvolvimento das atividades nas escolas,  durante as três etapas 

de ensino, de acordo com as temáticas e as  orientações didáticas em  parceria com a Secretaria de Saúde que 

ofereceu apoio às escolas, através de sua equipe:  médicos, enfermeiros para palestras e  seminários, 

acompanhando todo o desenvolvimento do projeto. Após o término de cada etapa, o professor fez um relatório 

demonstrando como foi a sua experiência em trabalhar com os temas, entregou ao coordenador pedagógico da 

escola, onde o mesmo encaminhou para a Secretaria Municipal de Educação, para constar na parte em anexo do 

projeto.  

O quarto momento e último do projeto, foi a integração entre as Secretarias  Municipais de Educação  e 

Saúde, escolas e comunidade,  através de uma caminhada de mobilização e sensibilização nas principais ruas da 

cidade. A concentração foi na praça pública com a  exposição dos trabalhos construídos pelos alunos e 

apresentações culturais, das três escolas envolvidas, fazendo o encerramento do projeto com a proposta de 

continuidade no ano seguinte de acordo a problemática existente nas escolas. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

  
Na análise e discussão dos resultados, observamos em alguns relatos dos professores,  abaixo citados, 

que o projeto foi trabalhado de forma interdisciplinar, garantindo assim, uma assimilação maior e mudanças de 

práticas, saindo um pouco do tradicional, diversificando as formas de abordagens, de acordo com as disciplinas. 

 Vejamos alguns relatos: 

 

Trabalhar com o este projeto fazendo relação com a minha disciplina, foi algo muito 

bom, pois saímos um pouco da rotina de números, para interagir com o tema do 

projeto, havendo uma participação muito boa do alunado. Trabalhei com textos 

informativos. Aprofundando mais os conhecimentos em relação as drogas lícitas 

(alcoolismo e fumo), onde os alunos fizeram uma pesquisa de campo, dentro da 

escola e fora dela, de qual tipo eram mais evidente no município, colhendo dados e 

montando gráficos, chegando a conclusão que a droga mais utilizada era o 

alcoolismo. Estudamos, pesquisamos e na exposição  final do projeto mostramos os 

males que as drogas lícitas causam no organismo, com exemplos claros, fotografias 

e depoimentos. Assim, a população tomou conhecimento do tipo mais consumido no 

município e o estrago que faz para o nosso organismo. Esperamos que no próximo 

ano, possamos dar continuidade ao projeto, pois a população só tem a ganhar. 

Obrigada pelo apoio, por parte da coordenação do projeto (Professora de 

matemática, 2011). 

 

 

Trabalhar com o Projeto foi muito bom. Já havia trabalhado algo, mas não tão 

aprofundado, pois há uma relação muito grande com minha disciplina de Ciências. 

Comecei a trabalhar com textos informativos, orientado pela coordenadora, 

aprofundando o conhecimento em relação a Drogas ilícitas, abrindo debates, 

pesquisas, entrevistas. No decorrer do projeto, pude levar os meus alunos, a um 

centro de reabilitação para usuários de drogas que acolhem apenas mulheres. Os 

alunos tiveram a oportunidade de conhecer o coordenador que é ex-usuário de vários 
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tipos de drogas e que hoje conseguiu superar este mal. Não foi possível ter contato 

direto com os internos, pois isso poderia comprometer o tratamento deles. O 

coordenador,  juntamente com outra jovem exsuaria foram convidados para estar 

presente no encerramento do projeto, dando uma palestra com depoimento vivo de 

suas experiências que foram bastantes propícias para o momento. Durante o projeto 

trabalhei com todos os tipos e drogas, suas causas e consequências. Além de uma 

exposição exposta ao público, com as próprias drogas a olho nu no local de 

visitação. Obrigada a todos principalmente aos meus alunos por fazerem parte de 

todas as etapas do projeto com a consciência de serem multiplicadores de todo os 

conhecimentos adquiridos (Professor de Ciências, 2011). 

 

 
Figura 1 - Exposição montada pelos alunos para mostra o uso das drogas lícitas e ilícitas 

 
 Fonte: Autoria própria 

 

 

Esse projeto foi uma experiência enriquecedora, pois inserimos conteúdos e textos 

relacionando com o tema, ao mesmo temo, trabalhando a leitura e o poder de 

interpretação nos adolescentes, estimulando-os a pensar e a formar opiniões. No 

primeiro momento, trabalhamos coma origem da palavra DROGA e os efeitos que 

causam no organismo. Coma uma explicação sobre as drogas depressoras, drogas 

alucinógenas, drogas estimulantes, dando ênfase as drogas lícitas e ilícitas. Logo 

após, esse estudo, fizemos um concurso de poemas e poesias, relacionando ao tema, 

passando por uma seleção. Os melhores trabalhos, foram expostos ao público no 

encerramento do projeto. Para mim, foi bastante proveitoso, pois adquirir mais 

conhecimentos podendo transmitir para meus alunos. Só tenho a agradecer por esta 

oportunidade Obrigada! (Professora de Língua Portuguesa, 2011) 

 

 

Na minha disciplina de História, fiz um panorama parcial do uso de drogas no Brasil 

e seu avanço com o passar dos anos no país. Os alunos fizeram pesquisas, debates, 

apresentações de seminários, sendo mito proveitoso. Fizemos uma relação com o 

ontem, o hoje o amanhã, com exemplos claros e definidos, sobre o desastroso 

consumismo das drogas. Foi muito boas a experiência e precisamos de mais 

oportunidades, para informar melhor a nossa comunidade campograndense. Muito 

obrigada a Escola e a quem idealizou este projeto (Professora de História, 2011). 

 

Na disciplina de Educação Física trabalhei como tema: A droga e o esporte, com 

diversos tipos de textos, onde os quis tratavam do uso de anabolizantes, os atletas 

que se envolveram com as drogas e suas consequências. Mostrei a importância de 

atividades físicas, para o bem estar do organismo e no final do projeto, fizemos uma 

exposição com fotografias dos atletas que tiveram a infelicidade de entrar neste 

campo, que muitas das vezes não tem volta. Sinto-me feliz pelo desempenho dos 
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meus alunos na exposição final do projeto, onde passaram todas as informações 

possíveis à população, mostrando que são capazes e que adquiriram muitos 

conhecimentos (Professor de Educação Física, 2011). 

 

Trabalhei com o projeto abordando como as igrejas trabalham com este tema. Fiz 

um panorama da Campanha da Fraternidade de 2011 com o tema: VIDA SIM, 

DROGAS NÃO! Fizemos diversos trabalhos, pesquisas, depoimentos e entrevistas. 

Foi grandioso e como os alunos participaram. Ficou algo de bom para as famílias, a 

certeza que seus filhos estavam em orientados, absorvendo conhecimentos, 

tornando-se multiplicadores. Obrigada por fazer parte desse contexto! (Professora de 

Ensino Religioso, 2011). 

 

Trabalhar esse projeto foi muito bom. A princípio trabalhei com os sentimentos, a 

angústia, a depressão, e etc., a questão do isolamento. Logo em seguida, organizei 

na sala, um trabalho pelo qual os alunos através do desenho; mostravam seus 

sentimentos em relação às drogas. Fiz um concurso selecionando os melhores de 

cada sala, como tinham dez salas, dez trabalhos foram selecionados. Esses dez 

trabalhos foram expostos no muro de dentro da escola passando por outra seleção. 

Ao final do projeto, no momento da exposição, os jurados escolheram apenas um. 

Este trabalho foi vencedor e exposto na frente da escola, através de um outdoor. Para 

mim, como professora de arte, foi um trabalho enriquecedor, tem muitos alunos com 

um poder muito grande de interpretação e sensibilização e isso foi demonstrado 

através do desenho. Só tenho a agradecer por fazer parte deste projeto com meus 

alunos. Obrigado! (Professor de Arte, 2011). 

 

 
  Figura 2 - Muro da escola pintado e cartazes confeccionados pelos alunos 

 
 Fonte: Autoria própria 

 

CONCLUSÃO 

 
Ao analisar as contribuições que foram significativas para as escolas do nosso município, vimos o 

quanto foi valioso todos os momentos de discussões, de trabalhos em sala de aula e dos objetivos alcançados.  

Deixamos a proposta de continuidade, pois o mesmo não encerra por aqui, precisando de um olhar 

cuidadoso a cada ano letivo, no sentido de prevenção  e intervenção no menor sinal de violência na escola, assim 

teremos a certeza de nosso papel enquanto educadores e transformadores de uma sociedade mais justa e 

igualitária.  
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RESUMO: O presente trabalho busca relatar as primeiras experiências dos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de iniciação à Docência (PIBID), do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Alagoas (UNEAL) Campus II na Escola Municipal de Educação Básica Iracema Salgueiro Silva situada na 

cidade de Santana do Ipanema – AL, visto que, o programa possui grande importância na formação dos 

licenciandos. Evidenciando dessa maneira as primeiras experiências dos bolsistas na escola, os levando a melhor 

compreensão da prática docente, o que traz um salto qualitativo e imprescindível para a qualificação e 

aperfeiçoamento profissional dos futuros professores, onde a experiencia no programa apresenta um desafio da 

articulação entre os saberes construídos teoricamente e as práticas cotidianas responsáveis pela formação do 

pedagogo. Os resultados obtidos até o momento permitem aos acadêmicos, o discernimento para compreender as 

implicações das práticas do professor, auxiliando, refletindo e conhecendo o arsenal teórico e desenvolvendo 

possíveis habilidades que poderão ser obtidas a partir das práticas em sala de aula, onde o PIBID vem 

propiciando aos bolsistas uma visão mais ampla e relevante de sua  formação enquanto licenciandos e 

futuramente professores. Essas experiências trazidas pelo programa possibilitam aos mesmos uma compreensão 

significativa e necessária para sua formação não apenas como professores, e sim, como educadores e 

pesquisadores aptos ao conhecimento.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Prática Pedagógica, Professor, Bolsistas. 

 

LIVING AND LEARNING: A REPORT OF EXPERIENCE IN THE 

MUNICIPAL SCHOOL OF BASIC EDUCATION IRACEMA 

SALGUEIRO SILVA, AND THE IMPORTANCE OF PIBID IN 

TEACHING TRAINING. 
 

ABSTRACT: The present work seeks to report the first experiences of the scholarship recipients of the 

Institution Program of the Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), of the pedagogy course of UNEAL, Campus 

II at the Municipal School of Basic Education Iracema Salgueiro Silva located in the city of Santana do Ipanema 

- AL , since the program has great importance in the training of graduates in Pedagogy. In this way, the first 

experiences of the scholarship holders in the school are shown, leading them to a better understanding of the 

teaching practice, which brings a qualitative and indispensable leap for the qualification and professional 

improvement of the future teachers, since the experience in the program presents the challenge of articulation 

between the theoretically constructed knowledge and the daily practices responsible for the formation of the 

pedagogue. The results obtained so far allow the students to understand the implications of the teacher's 

practices, assisting, reflecting and knowing the theoretical arsenal and developing possible skills that can be 

obtained from the learning in the PIBID, allowing the pibidians a more comprehensive and relevant training. 

 

KEYWORD: Pedagogical Practice, Teacher, Scholars. 

mailto:debora3melo@gmail.com
mailto:Universidade%20Estadual%20de%20Alagoas%20–%20Santana%20do%20Ipanema%20–%20AL,%20Flprodrigues110@gmail.com
mailto:Universidade%20Estadual%20de%20Alagoas%20–%20Santana%20do%20Ipanema%20–%20AL,%20Flprodrigues110@gmail.com
mailto:%20Universidade%20Estadual%20de%20Alagoas%20–%20Santana%20do%20Ipanema%20–%20AL,%20myllenna562@gmail.com
mailto:%20Universidade%20Estadual%20de%20Alagoas%20–%20Santana%20do%20Ipanema%20–%20AL,%20myllenna562@gmail.com
mailto:roseabreu765@gmail.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1015 

INTRODUÇÃO 

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), traz aos bolsistas a possibilidade 

de compreender a articulação entre teoria e prática a partir da observação das práticas docentes da professora-

supervisora, bem como os percalços vivenciados pelos professores em seu cotidiano na sala de aula. O programa 

é desenvolvido com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e em 

parceria com a Universidade Estadual de Alagoas - Campus II, onde o mesmo tem  fornecido subsídios para 

melhor compreensão sobre o universo que o professor e alunos habitam, os dando o fomento para que se possa 

reconhecer onde e como os futuros pedagogos poderão intervir de maneira a contribuir na melhoria dessas 

práticas.  

O estudo foi realizado com base nos relatos dos Pibidianos a partir de seus primeiros olhares para a 

escola no que diz respeito a etapa inicial do planejamento, que é o diagnóstico da realidade, (GANDIN e 

GANDIN, 1999) ressaltando pontos fundamentais dos relatórios que tem relevância na produção desse trabalho.  

             Percebendo a importância de se conhecer a escola em suas diversas esferas e não de maneira superficial, 

conforme defendem Garcia e Alves (2001) a partir do diagnóstico, assim  entendendo, o que é escola, o que é ser 

aluno, o que é ser professor, mais do que isso, um educador, que não se preocupa apenas com a sua formação, e 

sim, com a formação dos sujeitos que fazem parte desse processo contínuo e árduo, influenciando e sendo 

influído, planejando, pesquisando outras possibilidades para se construir meios/métodos para que o processo de 

ensino e aprendizagem seja relevante e os dê bons furtos, bem como a relação entre  professor e aluno se 

consolide  de modo significativo, construindo assim uma trajetória ímpar para a formação do professor e dos 

alunos.  

Para Tardif (2012, p.54) “A experiência é muito mais do que uma categoria para representar os saberes 

dos professores, eles se constituem na verdade enquanto “o núcleo vital do trabalho docente.” A ideia afirmativa 

do autor permite o entendimento de que o saber da experiência é de certa forma um alicerce e ao mesmo tempo 

uma alavanca que estimula e implica significativamente na sustentação e no trabalho cotidiano do docente. 

Assim, percebe-se que a experiência é um fator primordial para as práticas pedagógicas e tudo que permeia o 

universo do professor e seu alunado.  

            Procura-se nestes escritos, além dos relatos elaborados pelos Pibidianos, trazer em evidência alguns 

elementos chaves que impulsionam a formação docente, não obstante enxergar e reconhecer alguns obstáculos 

em sala de aula que a professora-supervisora vivência cotidianamente. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

A metodologia de coleta de dados aplicada deu-se a partir da entrevista semiestruturada,  possibilitando-

os a  conversar com as pessoas, além da observação participante, pois os bolsistas  são também partícipes do 

processo que vai acontecendo na escola e na sala de aula, assim também como a  pesquisa documental, pois 

propõe aos mesmos estudar o PPP da escola para assim, tentar ter uma leitura mais ampla da escola onde  estão 

inseridos e desse modo, poder junto com os sujeitos da escola desenvolver uma proposta de intervenção que 

busque contribuir para as práticas pedagógicas aplicadas naquele lugar,  e por fim, os registros em diário de 

campo.  Onde as coletas desses dados, teve início no dia 24.08.2018, buscando a partir das primeiras impressões 

conhecer e observar tudo que constitui desde a estrutura e organização da escola, bem como os sujeitos que são 

inseridos nela (professores, alunos, funcionários). 

Segundo José Filho (2006, p.64) “o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a 

realidade a qual se pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos 

criativos”. Desse modo, a tentativa de conhecer os aspectos que norteiam a realidade se da pela aproximação e 

investigação da mesma, visando os princípios mais complexos da instituição e dos sujeitos que nela se insere, 

construindo assim um campo de pesquisa e de conhecimento daquela realidade, tendo em vista que a prática e a 

teoria deve ser aplicadas concomitantemente, sendo assim um instrumento de pesquisa, porém, é necessário se 

ter mecanismos que ratifiquem essa ideia para que ela se consolide de maneira construtiva e mútua. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Quando se entra no universo da educação tudo que já foi idealizado antes, desmorona e começa a ser 

reconstruído novamente, mas dessa vez de uma maneira clara e objetiva, isso aconteceu com os bolsistas, uma 

vez que adentraram na escola, respectivamente, na sala de aula, não mais como alunos da educação básica,  mas 

sim, como futuros professores. Reconhecer que ali poderia/pode ser um espaço de atuação é uma concepção 

bastante diferente e assustadora, pois as idealizações construídas a partir da parte teórica se remodela através da 
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prática, é como afirmam Alves e Garcia (2000, p.11) “na sala de aula a teoria se atualiza”. É na escola Iracema 

Salgueiro que se encontra algumas respostas para indagações antigas e atuais, é nela que se pode começar uma 

história onde o final é incerto, pois os sujeitos são seres constantes de mudanças  

Muito fala-se sobre a formação de professores no Brasil, pouco lhe é atribuído o real valor, 

principalmente sobre o significado e importância de educar e de pesquisar melhorias e minimizações para as 

problemáticas vigentes. Falar sobre essa formação é muito mais fácil, do que tratar e viver nesse contexto 

educacional. Não é apenas a informação que se torna relevante, mas também formar, torna-se uma tarefa 

primordial na vida de muitos educadores. Essa concepção, o PIBID vem possibilitando aos bolsistas. O 

programa tem os permitido uma visão mais intensa, externa e interna, tanto do ambiente escolar, quanto da 

relação entre professor-aluno. Portanto, compreende-se a importância do PIBID na formação docente e nas 

práticas pedagógicas, com isso os bolsistas criam suas próprias indagações e concepções a cerca do que é ser um 

professor pesquisador. Como aponta Freire (1996, p. 32):  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esse quefazeres se encontram 

um no corpo do outro. Enquanto isso continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago, e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervendo educo e me educo.   

 
 

 A docência não apenas arquiteta-se de teorias, mas sim, de práticas pedagógicas que devem 

proporcionar a cada sujeito possibilidades de inventar e reinventar, construir e reconstruir, para que assim, as 

lacunas existenciais sejam solucionadas e/ou vistas de uma maneira mais cautelosa. O PIBID é um salto 

qualitativo na formação dos estudantes como futuros docentes, onde os relatos se tornam imprescindíveis para 

uma analise e pesquisa do que acontece na escola, bem como na sala de aula, levando-os a entender as 

indagações da contemporaneidade e métodos que ainda permeiam o saber e o fazer do professor.   
  Dessa forma, as narrativas produzidas nos momentos das aulas e registradas nos diários de campo, se 

constrói a partir de uma visão mais precisa, para tudo e para todos, principalmente, pelas dificuldades 

vivenciadas por cada aluno, bem como a importância que o PIBID tem para sua formação. Em relato os bolsistas 

dissertam:  
 

Quando cheguei à escola, com grandes expectativas, alunos indo e vindo, vários 

pensamentos eu criei sobre tudo que estava a minha volta, fiquei bastante ansiosa ao 

ser apresentada a turma junto com os demais Pibidianos, percebi alguns olhares com 

muitas dúvidas do que iríamos fazer ali, no espaço que até então era só deles e da 

professora e a partir daquele momento teria que ser compartilhado com 8 (oito) 

estranhos, pessoas que não faziam parte da sua rotina na escola. No entanto os 

alunos foram bem receptivos, alguns com uma simplicidade, outros meigos. Ao 

longo das nossas observações percebe-se o quanto aquela turma do 5º ano necessita 

de um auxilio tanto em relação a leitura, quanto escrita e interpretação do que se lê. 

Dessa forma, acredito que nós como iniciantes na docência através do PIBID, 

podemos contribuir para o crescimento e desenvolvimento escolar daquelas crianças, 

que tanto precisam de olhares voltados, especialmente, para suas necessidades. 

(Pibidiano 1). 

O PIBID é uma bagagem que levarei para toda a minha vida, são experiencias únicas 

e que ampliam minha percepção de mundo, do contexto em que estamos inseridos e 

das dificuldades que encontramos ao longo do caminho, da realidade da educação 

local, mas principalmente das possibilidades que temos de contribuir ainda que 

minimamente para melhorar e facilitar o aprendizado dos estudantes da educação 

pública, que por vezes esta fragmentada pela realidade social e econômica em que 

essas crianças estão inseridas.(Pibidiano 2). 

Acredito que o PIBID servirá de alavanca para impulsionar melhores práticas para a 

nossa formação futuramente, além de proporcionar uma concepção mais precisa do 

que realmente é uma escola, qual é o seu papel na sociedade, quais os contextos que 

os sujeitos desse processo estão inseridos, quais as dificuldades, os contentamentos e 

descontentamentos que o professor e alunado enfrentam em seu cotidiano escolar, e 

principalmente, como eu e a minha equipe podemos contribuir para que essas 

dificuldades sejam minimizadas. O programa é de extrema valia para aqueles que 

como eu deseja conhecer essas multiplicidades que são criadas na sala de aula e na 
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escola como um todo. Percebendo que teremos encontros e desencontros, obstáculos 

e batalhas internas e externas a serem vencidas, mas que no final poderemos fazer 

um grandioso e maravilhoso trabalho abrangendo todos aqueles que necessitam da 

nossa ajuda como Pibidianos, de forma efetiva. (Pibidiano 3).  

Fazer parte do Programa, tem sido uma experiência ímpar para a minha formação 

como futuro Pedagogo, estou vivendo de fato a realidade escolar, assim também da 

sala de aula. Outra oportunidade que o PIBID nos dá, é a possibilidade de intervir 

para que juntos com a professora-supervisora possamos fazer um trabalho 

significativo, mobilizando não somente a turma do 5º ano, mas a escola de modo 

geral. Percebendo que as dificuldades de aprendizado dos alunos são evidentes. 

Procuramos construir uma boa relação com os mesmos, e principalmente, criar 

juntos com a professora e seus alunos melhorias para os fatores que implicam 

negativamente no aprendizado de cada um, de maneira individual e coletiva. 

(Pibidiano 4). 

 

 

Com isso, percebe-se que, participar do Programa de Iniciação à Docência, tem propiciado aos bolsistas 

fundamentos teóricos e práticos. Pois, o que se conhece e entende-se teoricamente, pode se modificar na prática. 

Os bolsistas uma vez que começam a ire 2 (duas) e/ou até mesmo 4 (quatro) vezes na instituição pública conhece 

uma nova versão do que é escola e do que é a prática pedagógica de fato, pois é a partir das mesmas que se cria 

uma percepção acerca das dificuldades enfrentadas nesse contexto que por vezes é visto de maneira superficial.  

Desse modo, o que é idealizado antes de ser conhecer um ambiente, nesse caso, escolar, é no entanto 

desconstruído e/ou reformulado. Segundo a Pibidiana 2: “Quando cheguei à escola, com grandes expectativas, 

alunos indo e vindo, vários pensamentos eu criei sobre tudo que estava a minha volta [..]”. Portanto, as ideias 

diante das dificuldades vivenciadas por esses alunos e a maneira como eles participam nesse ambiente, traz um 

leque de ideias acerca de tudo que ocorre nesse lócus, desde as dificuldades, obstáculos vencidos, relação 

professor-aluno e afins.  

As transformações são constantes, a partir do momento em que se enxerga as entre linhas que fazem 

parte de cada criança, bem como da escola a partir do diagnóstico realizado, onde a subjetividade de cada um, as 

particularidades são essenciais para identificar os mesmos. Compreendendo assim, a importância que a iniciação 

à docência concede aos licenciandos. Um educador que se preocupada com a aprendizagem dos seus discentes 

estará sempre disposto a reinventar-se e transformar aquilo que não está o dando um feedback positivo em suas 

práticas pedagógicas. Compreendendo as necessidades dos seus alunos e modificando sua metodologia de 

acordo com os anseios dos mesmos.  

Para os Pibidianos isso é evidente na professora-supervisora, a metodologia de ensino não é construída 

de métodos mecânicos, mas sim, de métodos necessários, onde a concepção do que é ser professora perpassa 

tudo aquilo que já foi pensando. Não obstante, a Pibidiana 3 fala que: “O programa é de extrema valia para 

aqueles que como eu deseja conhecer essas multiplicidades que são criadas na sala de aula e na escola como um 

todo. Percebendo que teremos encontros e desencontros, obstáculos e batalhas internas e externas a serem 

vencidas[..]”. Nota-se que, para os bolsistas já está evidente as dificuldades que irão enfrentar e vivenciar, mas, 

mesmo assim a vontade de ambos para contribuir para um melhor aprendizado dos alunos e aperfeiçoar a sua 

formação como docentes é maior que a vontade se desistir antes mesmo de tentar.  

Entendendo as implicações que constitui uma instituição pública, bem como compreender o que 

exercício do magistério, frisando que esse campo educacional não é apenas pautado de bons resultados, mas sim, 

de percalços e desânimos. Porém, é antes de tudo, ele que dá a oportunidade ao sujeito de entender que o mesmo 

é um cultivador de sementes, onde das mesmas podem florescer bons frutos, percebendo que aquelas sementes 

que não floresceram e/ou não apresentaram um bom resultado não devem ser descartadas, mas sim, cultivadas, 

reconstruídas, e que os danos e benefícios do magistério aparecem com o tempo . Dessa forma, o professor é 

antes de tudo um cultivador, ele precisa ser um esperançoso em relação ao futuro de seus próprios alunos que 

também é sua plateia cativa, o magistério para aqueles que o escolhe, é um exercício permanente e fundamental.  

O PIBID de Pedagogia não prevê apenas o comportamento dos sujeitos, práticas, teorias, afins... Mas 

sim, procura-se por meio dele reconhecer o papel da escola na formação dos envolvidos nesse processo contínuo 

e transformador, despertando nos estudantes-bolsistas a curiosidade pela pesquisa, de se inserir nesse universo 

que é o campo educacional de maneira reflexiva e despertando criticidade em ambos. Segundo, Freire (1993, p. 

40) dispõe que:  
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Quando a prática é tomada como curiosidade, então essa prática vai despertar 

horizontes de possibilidades. [...] Esse procedimento faz com que a prática se dê a 

uma reflexão e crítica.  

 
 

Pode-se observar, que a criticidade uma vez que se torna prática, sempre fará parte dos sujeitos, e no 

meio educacional não é diferente. Conhecer as façanhas, as subjetividades que se constrói, os complexos e as 

particularidades de uma escola, da sala de aula e dos alunos, é essencial para se construir uma dinâmica 

significativa para a formação docente. Pressuposto que, o PIBID vem trazer a contingência aos bolsistas para que 

eles construam uma reflexão entre o pensar e o fazer. É imprescindível pensar para fazer, planejar para agir, 

observar e compreender, refletir para assim intervir. Onde o fazer pedagógico se remodela e se transforma de 

acordo com as necessidades aparentemente vistas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir das vivências relatadas no PIBID, pode-se constatar que os momentos que os bolsistas têm se 

reunido tanto na Universidade, quanto na escola, dialogando e refletindo sobre o pensar e fazer pedagógico tem 

sido essencial para a articulação entre teoria-prática. Construindo concepções sobre o que é educação, como a 

educação básica está sendo organizada a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 

(1996). Dessa forma, as práticas pedagógicas, a formação docente e como isso implica na vida dos alunos e de 

professores, ainda é objeto de pesquisa para os Pibidianos, contribuindo para que os mesmos, licenciandos do 

curso de Pedagogia, pesquisem meios, metodologias para que assim, possam contribuir na melhoria dos 

processos de ensino-aprendizagem dos envolvidos nesse meio de formação que o PIBID tem os proporcionado 

significativamente na vontade de intervir quando necessário, planejar antes de executar e praticar juntos com a 

professora novas metodologias que visam a melhoria na aprendizagem dos alunos, fomentando nos alunos a 

vontade de aprender.  
Nessas primeiras impressões, observa-se a importância do PIBID na formação docente, possibilitando a 

cada bolsista uma visão do que é sala de aula, do que é ser professor, antes mesmo da formação concluída, onde 

as experiências vivenciadas pelos estudantes abrirão novos caminhos para que possam ter um pensar crítico e um 

fazer significativo e renovador, compreendendo as dificuldades que o pedagogo enfrentara e enfrenta, bem 

como, as suas perdas e vitórias. Visando também como contribuição, a conexão que é construída entre bolsistas e 

escola, bolsistas e professora-supervisora, bolsistas e alunos. Onde a vivência do chão da escola juntamente com 

a exploração do que se foi observando em sala de aula, torna-os futuramente não somente docentes, mas também 

pesquisadores de suas próprias práticas, sendo mais críticos e autônomos.  
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RESUMO: A etnopedologia considera saberes e fazeres gerados e transmitidos de geração a geração em 

comunidades tradicionais, relacionados aos valores simbólicos atribuídos aos solos. Mesmo que a vida do 

pescador seja associada à água, o Povoado São Pedro, do município de Jaramataia-Alagoas, também 

desenvolvem atividades ligadas à terra, como plantio, criatório de animais, abertura de pastos, o próprio 

morar/habitar e o desenrolar do cotidiano, amarrando sua síntese dialética entre terra e água. Esse trabalho 

objetivou compreender como a comunidade de pescadores constrói sua própria chave de identificação dos solos, 

elencando características quanto à produtividade, tonalidade e usos diversos. Esses saberes podem subsidiar 

processos de planejamento e definições de políticas públicas para o uso sustentável dos solos do território 

pesqueiro. Metodologicamente, realizamos o levantamento bibliográfico sobre a etnopedologia com enfoque em 

comunidades tradicionais e suas cosmovisões sobre as tipologias de solo. Para obter a informação dessa variação 

realizamos a aplicação de entrevista semiestruturada associada à etnografia buscando compreender a relação 

entre o pescador e o seu solo, observando suas características e usos edáficos, pecuários e simbólicos. 

 

PALAVRAS CHAVE: cosmovisão; Comunidades Tradicionais; Etnosolos. 

 

The fishing ethnopedology of the colonists of the Jaramataia Dam - Alagoas 
 

ABSTRACT: Ethnopedology considers knowledge and actions generated and transmitted from generation to 

generation in traditional communities, related to the symbolic values attributed to the soils. Even though the 

fisherman's life is associated with water, the São Pedro Village, in the municipality of Jaramataia-Alagoas, also 

develop activities related to land, such as planting, animal breeding, pasture openness, own living / daily, tying 

its dialectical synthesis between earth and water. This work aimed to understand how the fishing community 

builds its own key of identification of the soils, highlighting characteristics as to the productivity, tone and 

diverse uses. These knowledges can support planning processes and definitions of public policies for the 

sustainable use of the soils of the fishing territory. Methodologically, we carried out a bibliographical survey on 

ethnopedology with a focus on traditional communities and their worldviews on soil typologies. To obtain the 

information of this variation, we performed the semi-structured interview associated with the ethnography, 

seeking to understand the relationship between the fisherman and his soil, observing its characteristics and uses, 

edaphic, livestock and symbolic. 

 

KEYWORD:  worldview; Traditional Communities; Ethnosols. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Nascida da inquietação de compreender as cosmovisões das populações a cerca de seu solo a 

etnopedologia é uma disciplina híbrida estruturada na combinação das ciências naturais e sociais, responsável em 

compreender a dinâmica do solo e suas propriedades, envolvendo o manejo e percepção de populações 

tradicionais acerca dos processos, classificação e relações solo-planta- uso (WILLIAMS & ORTIZ- SOLORIO, 

1981). Embasada nos saberes e fazeres, gerados por mecanismos sociais e transmitidas oralmente, a 

etnopedologia não se configura apenas como um conhecimento empírico sobre os tipos de solo, mas como 

indicativo de territorialidades, identidades e articulação comunitária.  
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Mesmo não tendo acesso ao direito à terra, os pescadores e pescadoras da colônia Z-29 do povoado São 

Pedro, que moram as margens do Açude de Jaramataia-AL, em decorrência da particularidade das relações 

dialéticas entre terra e água, mantém relações específicas com a terra e geram chaves de identificação das 

mesmas, atribuindo-lhe critérios de percepção múltipla como a textura, cor, porosidade, profundidade, 

localização, altitude entre outros fatores.  

Segundo Niemeijer e Mazzucato (2003) existe uma crescente abordagem científica com desenvolvimento 

sustentável e uso adequado dos recursos naturais, fazendo com que diversos pesquisadores e extensionistas, de 

diversas áreas para além das ciências do solo, se aproximassem da etnopedologia, desenvolvendo estudos com 

abordagens ligadas à correlação e comparação entre o conhecimento acadêmico e o tradicional, especialmente 

sobre aspectos relacionados à classificação de solos e estratégias de adaptação para o desenvolvimento de 

atividades agrícolas. Sendo assim, foi objetivo dessa pesquisa compreender quais as chaves de identificação e os 

tipos de etnosolos que a cosmovisão dos pescadores/agricultores criam para o desenvolvimento de suas 

atividades cotidianas.  

O presente artigo resulta como produto de um projeto de Iniciação Científica em curso intitulada 

“Classificação etnopedológica em comunidade tradicional de Alagoas: O caso da Colônia Z-29 do povoado São 

Pedro em Jaramataia-Alagoas, com base em saberes local e geoprocessamento”, aprovado no ano de 2018/2019, 

junto ao Instituto Federal de Alagoas – IFAL/CNPQ/FAPEAL, no campus Batalha associado ao grupo de 

pesquisa Desenvolvimento e Sustentabilidade no Sertão de Alagoas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Entrar numa comunidade tradicional para realização de pesquisa científica requer cuidados para além de 

teóricos, porque a forma como se aborda, transita e fala necessita de estratégias metodológicas que respeitem os 

sujeitos e seu território. Por esse motivo, antes de compreender as ocorrências dos tipos de solos, o pesquisador 

necessita começar a pensar qual identidade se forjava na espacialidade de estudo e a potência que ganha essa 

identidade quando se associa aos recursos naturais, com destaque aos solos. 

O campo dos trabalhos etnos tem crescido nas últimas décadas e alcançado comunidades tradicionais do 

tipo indígena como o trabalho de Pereira (2005), quilombola com as considerações de Matos (2014) e a pesquisa 

em colônias de pescadores realizadas por nascimento (2013). Cada pesquisa traçou seu caminhar metodológico 

em busca de contemplar, por meio de técnicas, os objetivos centrais das questões de pesquisa. Essa pesquisa 

apresenta um caráter exploratório e de estudo de caso e foi desenvolvida em fases distintas e concomitantes 

respeitando os saberes e fazeres ancestrais dos pescadores e pescadoras do Povoado São Pedro como está 

sintetizado na figura 1.  

 

 
Figura 1: Síntese metodológica 

 

Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico sobre saberes e fazeres, cosmovisões, 

etnopedologia, geoetnografia, buscando compreender as informações ancestrais que enriquecem o território. Em 

seguida, realizamos a organização de dados digitais pré-existentes em órgão governamentais como o IMA (2017) 

e a EMBRAPA (2010) para compreender as tipologias de solo que ocorrem na região. Após o reconhecimento 

teórico da pesquisa, realizamos o trabalho de campo com aplicação de questionários socioeconômicos de 

maneira aleatória em 46 residências a um representante por família. Essa amostragem possibilitou compreender a 

realidade socioespacial dos aproximadamente 800 pescadores que moram no Povoado São Pedro. Os pescadores 

mais velhos e que desenvolvem atividades em terra foram selecionados para a etapa de entrevistas 

semiestruturadas, gerando indicadores de como a comunidade gera suas chaves de identificação desses solos. 

Essas etapas contribuíram para a sistematização de características gerais quanto aos tipos dos etnosolos, 
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apontando as cosmovisões como produtos territoriais e indenitários que os pescadores da Colônia Z-29 possuem 

com a terra de seu território. 

Foi por meio da realização de entrevistas semiestruturadas que os moradores que mais desenvolvem 

duplo papel, o de pescador e agricultor, puderam socializar as experiências empíricas com o solo. Nessa etapa foi 

possível levantar os fatores geoambientais que induzem os pescadores a criar as chaves de classificação, tais 

como: a altitude, profundidade, porosidade, cor, textura, presença de plantas indicadoras e concentração de usos.  

Para registrar essas informações e organizá-las de forma didática, as entrevistas foram gravadas, com a 

autorização com termo de livre esclarecido. E as muitas horas de conversas foram transcritas e viraram nosso 

documento guia de compreensão a cerca os valores e simbolismos que os pescadores, mesmo remando em águas, 

organizam sobre as dinâmicas e processos sobre a terra.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Caracterização da área de estudo 

O território pesqueiro da Colônia Z-29, conforme a figura 2,  está localizado no Sertão Alagoano no 

município de Jaramataia e é conhecida também como Acampamento com observou Oliveira et al (2017). 

Cravado no domínio das Caatingas, onde o sistema de iluminação é sempre altíssimo e a temperatura quase 

sempre elevada, a dinâmica dos cursos d’água são sempre caracterizados por pouca perenidade dos cursos 

d’água. 

 

 
Figura 2: Localização da área de estudo 

 

Para tentar suprir a ausência hídrica tanto superficial quanto subterrânea que limitavam o 

desenvolvimento de atividades econômicas, no final da década de 1960 do século XX o Departamento Nacional 

de Obras de Combate a Seca – DNOCS construiu com verba federal o maior açude do estado de Alagoas. Para 

Oliveira et al (2017) os novo arranjo espacial possibilitou a diverrsficação de atividades produtivas como a 

inserção da pesca artesanal e agricultura familiar, que atraiu para o entorno do açude uma população que hoje 

ultrapassa 800 moradores.  

No município de Jaramataia a Caatinga é o bioma predominante, e segundo a CPRM (2005) este 

município está inserido num sistema pluviométrico marcado por dois períodos secos anuais, o primeiro com uma 
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grande deficiência hídrica seguida de chuvas intermitentes enquanto o segundo possui uma seca mais curta e 

com chuvas torrenciais. 

Esta caracterização ambiental é um fator importante para o mapeamento pedológico que possibilita a 

coleta de dados referente à paisagem, tornando assim a descrição das características do solo e suas unidades de 

mapeamento mais sucintas, para isso, realizamos entrevistas semiestruturadas com agricultores que 

apresentavam saberes tradicionais sobre o solo e assim identificamos os diversos solos presentes na área de 

estudo de acordo com as falas dos moradores, dentre esses solos temos a (terra forte), (terra fraca), (barro de 

loiça), (barro branco), (terra de jurema), (terra macia) e mais outros nove tipos de solo. 

 

Caracterização dos etnosolos no território pesqueiro 

 

A caracterização dos solos é determinada de acordo com os dados que foram recolhidos da comunidade, 

mais especificamente dos agricultores/pescadores escolhidos, assim como QUEIROZ & NORTON (1992) em 

seu trabalho no Vale do Acaraú no Ceará, com sua equipe conseguiu obter cinco dominações de solo, sendo eles: 

“coroa” ou “baixio”, “barro vermelho”, “arisco”, “barro de louça” e “massapê”. Os resultados das classificações 

na cosmovisão dos pescadores foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas e encontram-se 

sistematizados na tabela 1. Vale ressaltar que aplicação de entrevista semiestruturada é eficaz, pois a partir de um 

tema se constrói uma rede de informações de acordo com o entrosamento do pesquisador com o entrevistado, 

revelando os saberes e fazeres da comunidade de São Pedro. 

Na colônia de pescadores Z-29, pudemos observar que vários pescadores não são agricultores e 

realizam apenas o trabalho pesqueiro, sendo assim foi preciso triar os sujeitos em potencial para contribuir com 

essa pesquisa. A aplicação das entrevistas semiestruturadas foi o processo que exigiu uma observação minuciosa 

sobre a cosmovisão do pescador sobre a terra e as relações múltiplas que se desdobram sobre ela. De certo modo 

a caracterização dos solos foi dada pelos pescadores que destacaram aspectos sobre a quantidade e qualidade de 

produção agrícola, textura, cor do solo, profundidade, entre outros aspectos.  

Nessa etapa aprendemos que o pesquisador precisa fazer uma entrada mais profunda no território e se 

diluir nele, absorver sua atmosfera de saberes, crenças e valores. Desarmar-se de toda cientificidade, pois a única 

ciência da qual ouvimos falar em todos os diálogos não se escreve e se transmite oralmente, de geração a 

geração. Após a conquista da confiança, tentar acessar os caminhos para reconhecer os espaços observando os 

tipos de etnosolos. 

Por meio das entrevistas os pescadores começaram a caracterizar os tipos de solo e seus usos mais 

frequentes. O primeiro etnosolo citado foi o “Barro de Loiça”, os pescadores apresentaram o mesmo como um 

solo fértil apontando suas utilidades, sendo um solo de cor escura, sendo na fala do pescador, na cor preta, 

apresentando por sua tonalidade uma rica concentração de matéria orgânica, no que fornece nutrientes para a 

plantação e manejo da agricultura. 

 

Tem o barro de teia [telha](...)A gente chama de Barro de loiça. Tem aqui no 

terreno de tua tia, ele tem (...) Ele tem. Que eles faz teia, faz tijolo. (PESCADOR 01, 

Entrevista Semiestruturada dia 20/ 09/ 2018). 

 

O segundo tipo de solo foi chamado de “Terra de Jurema” que se caracteriza, na cosmovisão dos 

pescadores, pela ocorrência de uma planta de porte arbustiva, típica da caatinga, cujo nome cientifico é Mimosa 

hostilis. Esse tipo de etnosolo tende a ser pouco fértil, ou seja, a planta serve de indicativo para solo fértil e não 

fértil. 

 

É, por que a terra de jurema ela não tem centro, se chover muito ela breja logo, e se 

fizer qualquer solzinho ela encasca (...) É a Jurema... agora terra onde tem 

marmeleiro, perero, terra de caatinga ela é boa. Agora onde pega jurema, 

espinheiro branco, ela é fraca (...)Ela num é uma terra apropriada por que ela num 

dá lavoura, a lavoura dela é muito fraquinha. É, nem dá futuro, a terra se por 

exemplo que nem essa terra aqui do... Beira do açude aqui, se num adubar ela, 

plantar o milho ele num sai, ele fica desse tamainho (...)A cana de milho fica dessa 

grossurinha, num bota nem a buneca, feijão não dá, então essa terra de jurema, do 

açude essa terra aí ao redor do açude(...). aqui nessa redor todinha é fraca, mais é 

melhor alí onde é do prefeito, aquela parte lá é(...). (PESCADOR 02, Entrevista 

Semiestruturada dia 20/ 09/ 2018). 
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O terceiro tipo corresponde a “Terra do açude” que segundo os pescadores apresenta-se com cores 

claras, sendo um solo salino, pois a água do mesmo se apresenta-se salina. Esse etnosolo é infértil, sendo 

algumas plantas resistentes a concentrações de sal, como por exemplo o coqueiro e o algodão que resistem a 

salinidade do terreno.  

 

(...) Se plantar coqueiro dá! (...), se plantar(...) vários tipo de coisa se plantar ele 

dá, mamão, dá tudo ali, o que se plantar ele dá no beiço d’água(...)Dá. Quanta de 

fruta dá, agora verdura é difícil, mó da salina da água. (PESCADOR 01, Entrevista 

Semiestruturada dia 20/ 09/ 2018). 

O quarto tipo foi o solo “Ariuça” ou “Ariusca”, se caracteriza por um solo arenoso, de cor clara e pouco 

fértil para as plantas, o mesmo é constituído por uma grande parte de areia e com pouca matéria orgânica. 

Promovendo a cultura de plantas que necessitam de poucos nutrientes e água, como por exemplo, a palma 

forrageira. 

 

(...) Não, ela num tem pedra (...) Ela num tem pedra(...). Só que ela é assim, no 

período de muita chuva você num lucra nada, ela pega invernada né? Aí no alto 

você tira, se você pegar um tempo meio escasso (...) Que num seja de chuva (...) Aí 

você vai tirar no baixio e num vai tirar no alto, tem essas duas diferença, se for 

tempo fraco pra chuva(...) no baixio você pode tirar, se o tempo for muito 

chuvoso(...) Você vai tirar no alto e num tira na baixa. (PESCADOR 01. Entrevista 

Semiestruturada dia 20/ 09/ 2018). 

 

O quinto tipo foi chamado de terra de “piçarra” se apresenta por uma gramatura fina com uma variada 

quantidade de rochas pequenas espalhadas no solo, e o mesmo se caracteriza por uma média quantidade de 

matéria orgânica, dependendo da local de ocorrência, no mesmo é possível o cultivo de algumas culturas, dentre 

elas a palma o milho e o feijão, que são culturas tradicionais da região. 

 

(...) É uma terra fina, solta né, não é uma terra ligada né. Tipo a piçarra, a piçarra 

é solta. E barro vermelho é ligado e essa não. Aqui nessa região aqui nossa. Aqui 

por cima, subindo aqui por trás. Essas terras são todas assim (...). (PESCADOR 03. 

Entrevista Semiestruturada dia 20/ 09/ 2018). 

 

O sexto etnosolo foi a “Terra vermelha”, que na cosmovisão dos pescadores, por sua característica de 

cor avermelhada e alaranjadas se apresenta como um solo fértil, com uma rica constituição de nutrientes e 

apresenta grande profundidade, onde que segundo os pescadores se referem o termo de profundidade por 

“centro”, citando em algumas falas o mesmo. O solo por ser muito fértil comporta uma grande quantidade 

culturas da agricultura. 

 

O centro dela é muito, e essas outra não, ela não tem centro, você cava dois dedo e 

já dá na peda. (PESCADOR 02, Entrevista Semiestruturada dia 20/ 09/ 2018). 

 

O sétimo tipo foi nomeado de “Terras altas” como o nome caracteriza-se, sendo fértil por sua 

consistência de matéria orgânica e apresentado cor escura por tal motivo, e sua disposição mineralógica favorece 

o manejo de algumas culturas, sendo elas o milho e várias outras, pois os pescadores atribuem um conceito de  

fertilidade em algumas terras altas.  

 

(...) A terra do alto é uma terra mais escura. (...) São seco (...)quando ele pega um 

canto alto ele fica do tamanho(...) Ó o milho que fica. (PESCADOR 01, Entrevista 

Semi Estruturada dia 20/ 09/ 2018). 

 

As “Terras baixas, que constituem o oitavo tipo, são ricos porque os nutrientes descem com a correnteza 

da água para até as partes baixas do terreno. A mesma apresenta-se fértil e de cores variadas, oferecendo-se para 

várias culturas tradicionais regionais.  

 

Ou ne uma ou ne outra, se o tempo for muito chuvoso você vai tirar no alto, na 

baixa você num vai tirar (...) se o tempo for(...) a chuva for pouca no baixio ele vai 

dar. Por que é onde corre mais a água (...) Aí a previsão do alto é de sofrer, 

perder(...). (PESCADOR 01, Entrevista Semiestruturada dia 20/ 09/ 2018). 
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Tabela 1: Síntese dos tipos dos etnosolos elencados pela comunidade. 

Tipos de Solos Características Usos Comuns Chaves Usadas 

Barro de Loiça 

‘marrom’ 

Apresenta-se fértil, sobretudo 

por apresentar concentração 

de matéria orgânica que 

fornece o tom escuro do solo, 

permitindo a realização da 

agricultura e por apresentar 

condições de nutrientes e 

profundidade favoráveis ao 

crescimento dos vegetais. Nas 

palavras dos pescadores, um 

solo com “centro”, é aquele 

que possuí profundidade. 

Fabricação de 

tijolos; 

Textura, cor e 

fertilidade natural. 

Terra de Jurema Caracteriza-se pela 

infertilidade, por sua cor 

marrom clara, 

com uma baixa profundidade 

(sem “centro”), alaga com 

baixas pluviosidade, por conta 

da disposição da composição 

do solo; 

Criação de 

animais; 

Infertilidade natural e 

umidade. 

Terra do Açude Infértil (segundo os 

agricultores, “puara”), de cor 

esbranquiçada, e com alto teor 

de salinidade proveniente da 

água do açude que concentra 

altas taxas de cloreto de sódio; 

Plantação de 

algodão; 

Cor, infertilidade 

natural e estrutura. 

Ariuça Solo arenoso, de cor clara, 

muito poroso e constituído por 

uma grande parte de areia com 

uma média gramatura; 

Plantação de 

palma; 

Estrutura, cor e textura. 

Piçarra Constituído por terra de baixa 

gramatura, com cores 

variadas, (“pilada”, como 

dizem os agricultores), com 

grande quantidade de 

fragmentos de rochas 

pequenos; 

Milho, feijão e 

palma; 

Textura, estrutura e 

umidade. 

Terra Vermelha Apresenta-se fértil, sua 

tonalidade avermelhada indica 

a presença de elementos 

básicos e nutrientes ricos para 

os vegetais, além disso é 

friável, com partículas soltas, 

com uma profundidade ideal 

para o plantio, ou seja, com 

muito “centro”; 

Agricultura; Fertilidade natural, 

textura e estrutura. 

Terras Altas Apresenta-se fértil, de cor com 

tonalidade escura, proveniente 

da concentração de matérias 

orgânicas e da disposição 

mineralógica, e segundo os 

agricultores a umidade da 

mesma proveniente da chuva 

se deteriora rápido, pois tem 

altitude pouco elevada; 

Plantação de 

milho e outros; 

Fertilidade natural, 

elevação, cor, umidade. 
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Terras Baixas Apresenta-se fértil, pois a 

partir da dinâmica da 

sedimentação apresenta rica 

disposição de nutrientes 

essenciais para a as plantas, 

permitindo-se assim a 

atividade agrícola;  

Agricultura; Fertilidade natural. 

Fonte: Entrevistas Semiestruturadas, 2018.  

 
A Chave de identificação dos saberes pesqueiro 

 

A observação e percepção dos componentes ambientais se traduz no dia a dia das populações 

tradicionais, tanto nos aspectos práticos (praxis), como a compreensão do manejo para cada tipo de terra e 

ambiente (corpus), como a sua ligação com os aspectos culturais (kosmos), ligadas inclusive, às nomenclaturas 

das localidades, objetos, apelidos e outros (Matos, 2014). podemos perceber isto através de entrevistas realizadas 

com os moradores da Colônia Z – 29  

 

Eu já botei roça mais minha mãe, a gente já trabalhou aqui nessa roça, mas como 

eu disse a você, no primeiro ano deu uma palma (...)e deu algodão, mas o milho 

mesmo assim nos primeiros anos ele até que deu, mas depois não deu, acho que a 

terra ficou fraca foi enfraquecendo e também ninguém adubava, porque era terra de 

fazendeiro, sabe?(...) Ele dava uma roça pra fazer e tal. (PESCADOR 03, 

Entrevista Semiestruturada dia 20/09/2018). 

 

Nessa fala, por exemplo, podemos perceber uma das formas usadas para identificar a qualidade de 

determinado solo e existem vários exemplos como esse, que mostram diversas chaves de identificação de solos. 

Nas entrevistas semiestruturadas passamos a conhecer 8 tipos de solo (muitas vezes nomeados como ‘terra’) que 

graças a descrição e nomenclatura por parte da comunidade tradicional chegamos a chave de identificação, 

inicialmente de modo individual, que de modo geral obtém as características de cor, textura, estrutura, fertilidade 

e infertilidade natural e umidade. 

A cor veio como definição apenas da cor visível na superfície de cada solo; No quesito textura 

utilizamos para fazer referência a questões como a presença e a ausência de pedras e a presença de grãos mais 

espessos; A estrutura teve relação direta com o termo “centro” utilizado pelos entrevistados para se referir a 

distância entre a superfície do solo e as pedras da região interna, já que esta característica tem ligação direta com 

o plantio por limitar as culturas de acordo com as raízes das mesmas; Na fertilidade e infertilidade natural 

podemos perceber como característica fundamental que surge em decorrência das experiências individuais e 

coletivas (já que estas são transmitidas oralmente de geração em geração), que decorrem de tentativas de plantio 

frustradas; No fator umidade percebemos que este se torna o mais preocupante em decorrência do ciclo de 

chuvas escasso, como falou um dos entrevistados:  

 

(...) mês de inverno é três mês é(...)São João, Maio, Santo Antônio, tudo é mês de 

inverno. (PESCADOR, Entrevista Semi Estruturadadia 20/09/2018). 

 

Tudo isto por causa da região em que se localiza a área de estudo, assim como em todo o Nordeste 

Brasileiro, percebemos que este ciclo traz uma adaptação dos plantios que necessitam de mais agua em períodos 

chuvosos e no restante do ano buscasse plantas adaptadas ao clima ou culturas irrigadas, que em muitos casos se 

tornam inviáveis por conta das condições financeiras. 

 
Os diferentes usos dos etnosolos 

 

Quanto à questão dos diversos usos para os etnosolos do território pesqueiro, pudemos perceber que os 

usos se concentram em atividades tradicionais da agricultura de subsistência e/ou para servir de suporte para o 

criatório animal.  

Vale salientar que boa parte dos pescadores não possuem terras para cultivar. Oliveira et al (2017) 

problematizou a atuação dos agente produtores do território pesqueiro, dando ênfase ao Estado que além de não 

normatizar a posse do território não promove a capacitação agropecuária da comunidade. Em etapa de trabalho 
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de campo notamos que as propriedades que bordejam o açude são grandes tarefas de terra e essas pertencem a 

famílias tradicionais do status quo burguês rural alagoano.  

Alguns pescadores por meio de parcerias conseguem a permissão para o uso da terra e mesmo sofrendo 

pelas altíssimas taxas de temperatura os pescadores plantam palma, feijão e milho. No que diz respeito a criação 

de animais são basicamente quatro espécies: bovinos, caprinos, eqüinos e avinos.  

 

Rapaz, eu planto mais no inverno né, ai eu planto milho, feijão, só não algodão, por 

que o que era dono da aqui, disse que aqui dava muito algodão, mas(...) Não tem 

comercio pra isso né, ai é só o milho, o feijão, melancia(...). (PESCADOR 06, 

Entrevista Semiestruturada dia 20/09/2018). 

 

 

CONCLUSÕES 
 

A aproximação inicial com a comunidade pesqueira para o reconhecimento de seus saberes e fazeres 

sobre os etnosolos nos permitiu também verificar, paralelamente, a identidade do mpescador que reflete as 

relações dialéticas entre terra e água discutidas por Kuhn (2009) e Oliveira et al (2017). Como “pescador não 

vive só na água como peixe”(PESCADOR 03, Entrevista Semiestruturada dia 20/09/2018) as cosmovisões sobre 

os usos e potencialidades do solo fornece mais complexidade para compreensão da categoria pescador. 

Vale destacar que as relações de trabalho e com o uso dos recursos naturais obedecem outras lógicas 

não capitalistas e mais que isso, os pescadores tratam a natureza com respeito, pois entendem a importância da 

terra para a sua sobrevivência como nos detalha Kuhn (2009).  

Ter realizado uma incursão sobre a etnopedologia revelou outros nuances que compõe os terriório da 

pesca, pois para além das águas foi possível compreender as dinâmicas relacionadas aos saberes sobre os tipos e 

uso dos solos frutos da percepção da comunidade tradicional por meio da cosmovisão do pescador, 

possibilitando a integração da ciência e os saberes e fazeres dos pescadores. 

A próxima etapa dessa pesquisa concentrará esforços em mapear com suporte em Geoprocesamento em 

ambiente de SIG as ocorrências desses 8 tipo gerais de solo, gerando uma etnocarta de escala de detalhes que 

tem a participação coletiva dos sujeitos de seu próprio espaço. Para além disso cabe também realizar oficinas de 

intervenção sobre manejo e conservação dos solos mantendo sempre a consciência não capitalista de recurso 

sobre essa natureza que para os pescadores é sagrada.  

O estudo nos permitiu observar que as relações solo e ser humano vão muito além de relações de 

trabalho e de produção. Destacamos as relações intimas e mística, além das práticas que incentivam a 

preservação dos recursos gerada pelo pescador com o solo, firmando sua identidade e seu território. Vale 

ressaltar que esses resultados são parciais requerendo um trabalho de campo mais detalhado que gere um 

mapeamento com maior detalhe com suporte nas etnoinformacões já coletadas validando a classificação dos 

dados etnopedológicos. 
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RESUMO: Marcadas por um forte vinculo e identidades territoriais, as comunidades tradicionais de 

pescadores artesanais são construídas a partir de um conjunto de elementos místicos, que marcam a cultura 

nessas comunidades. Em Alagoas, situada à margem do maior açude do estado, encontra-se a comunidade de 

pescadores artesanais São Pedro, no município de Jaramataia, que é fruto de um hibridismo cultural que 

aconteceu após as estiagens que ocorreram entre as décadas de 1960 a 70 do século XX, e fizeram emergir das 

lênticas águas do Açude fortes tradições, como a festa em devoção a São Pedro. Frente a esse cenário, surgiram 

no território pesqueiro, práticas culturais que merecem ser destacadas no cenário alagoano, que é fruto do 

sentimento de devoção à divindade católica e a história de vida do santo pescador que se reflete como condição 

de existência na vida dos colonos. Assim, a presente pesquisa buscou analisar a festa de São Pedro, considerando 

o enlace indissociável entre fé, terra e água no território da comunidade de São Pedro, no semiárido alagoano. 

Para isso, tornou-se necessário ancorar esta pesquisa nos pressupostos teóricos e metodológicos da Geografia 

Cultural. Nosso olhar sobre a comunidade tradicional pesqueira encontra-se orientado pelo viés da pesquisa 

qualitativa, e tem como instrumental os trabalhos de campo, descrições, entrevistas semiestruturadas e revisão de 

literatura. A pesquisa qualitativa aqui pensada envolve vivências na comunidade à luz de uma aproximação com 

os sujeitos em estudo, valorizando os modos de vida e de luta, de fé e de identidade no sertão de alagoano.  

 

PALAVRAS CHAVE: Devoção, Identidades, Cultura. 

 

The triad faith, land and water of the campgrounds of the dam of 

Jaramataia-AL: unveing the mystique of the feast of São Pedro in the 

fishing territory  
 

ABSTRACT: Marked by a strong bond and territorial identities, traditional communities of artisanal 

fishermen are built from a set of mystical elements, which mark the culture in these communities. In Alagoas, 

located to the largest of the state, is a community of artisanal fishermen São Pedro, in the municipality of 

Jaramataia, which is the result of a cultural hybridism that happened from the striations that emerged around 

1970, and emerge the lucid waters of Açude strong traditions, as a feast in devotion to São Pedro. Facing this 

scenario, land and housing lands appear, cultural workshops that deserve to be highlighted in the Alagoas 

scenery, which are the result of a sense of devotion to the Catholic deity and the history of the life of the holy 

fisherman. Thus, since it is considered a feast of São Pedro, considering that it is inseparable between land, water 

and water in any territory of the community of São Pedro, there is no Alagoas semi-arid. For this, it became 

applicable to research in the theoretical end methodological of Cultural Geography. The research is a qualitative 

research, has as instrumental the fieldwork, descriptions, interviews, semi-structured and literature review. The 

qualitative research considered here involves the experiences in the community in the light of an approximation 

with the subjects in studies, valuing the modes of life and struggle, no backlands of Alagoas. 

 

KEYWORD: Devotion, Identities, Culture. 

 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE FESTAS E TERRITÓRIOS  
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 O presente artigo resulta das meditações teóricas e metodológicas realizadas no bojo de um projeto de 

Iniciação Científica em curso intitulado de “Povoado de São Pedro: acampados entre fé, terra e água no Sertão 

de Alagoas”, aprovado no ano de 2018/2019, junto ao Instituto Federal de Alagoas – IFAL/CNPQ/FAPEAL, no 

campus Batalha associado ao grupo de pesquisa Desenvolvimento e Sustentabilidade no Sertão de Alagoas. 

 Acampados entre fé, terra e água, os pescadores da comunidade tradicional pesqueira do Povoado de 

São Pedro anseiam por olhares culturais para as suas práticas no e pelo território, uma vez que estão ancoradas 

nos fortes vínculos identitários. Assim, a Geografia Cultural ou Nova Geografia constitui uma possibilidade de 

abordagem para (re)pensar essa comunidade enquanto território que revela a cultura de um povo para além das 

concepções tradicionais sobre essa categoria geográfica. 

 O povoado São Pedro, localizado no município de Jaramataia (Mapa 01), mostra-se enquanto território 

de vida, de luta, de identidades e fé, revelando suas territorialidades mais íntimas que articulam a dialética terra e 

água durante a festa de São Pedro, no final do mês de junho de cada ano. Essa festa faz emergir, na tranquilidade 

do povoado, novos ritmos, que são marcados pela religiosidade popular, tendo no santo pescador a principal 

cosmoimagem de devoção e intenções territorialializantes.  

 

Mapa 01: Localidades que constituem o Povoado São Pedro, Jaramataia-AL.  

 
Fonte: Base Cartográfica do Zoneamento Agroecológico de Alagoas (ZAAL), 2012. 

Elaboração: FARIAS, José Lucas Nunes de. 2018. 

 

 Observando o cartograma a cima, o povoado São Pedro encontra-se localizado às margens do maior 

lago continental do estado de Alagoas, e constrói uma interação sistêmica entre os sujeitos da comunidade e o 

açude. O povoado São Pedro é constituído de três unidades habitacionais chamadas de São Pedro I, São Pedro II 

e São Pedro III, esta ultima também conhecida como DNOCS, e se espalham continuamente no berço das águas. 

No mapa 01, podemos perceber a distância da comunidade a área central do município de Jaramataia, além de 

percebermos a amplitude do açude. Para Oliveira et al (2017, p. 01-02):  

 
[...] no domínio do Sertão em transição com o Agreste, encontra-se a Comunidade São Pedro às margens 

do maior lago continental do estado na [sub-bacia] do Traipu, conhecido como Açude de Jaramataia, 

criado pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca –DNOCS, com início da obra no ano de 1962 

e sua finalização em 1967, com capacidade de 19.000 m³ em 340 hectares. Considerando este panorama, 

as atividades tradicionais ligadas à água devem merecer destaque, já que o estado de Alagoas possui uma 

interação simbólica e sistêmica com os recursos hídricos.  
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 Em Alagoas, ao logo dos anos, os estudos sobre a pesca artesanal, comunidades pesqueiras e suas 

práticas concentraram-se fortemente concentradas na região litorânea, entretanto, outros cenários e outros 

sujeitos têm sido revelados no interior do estado, fornecendo riquíssimas possibilidades de estudo para o 

entendimento de particularidades que subvertem escalas e espaços geográficos de análises tradicionalmente 

utilizadas em projetos de pesquisa. Frente a esse cenário, o presente artigo busca analisar a festa de São Pedro, 

considerando o enlace indissociável entre fé, terra e água no território da comunidade de São Pedro.  

 Para Bonnemaison (2012, p. 293), a compreensão de território a partir da abordagem cultural deve 

compreender o território como revelador da cultura, assim, a comunidade em estudo apresenta-se enquanto 

território cultural rico em significados e representações, tendo na festa de São Pedro um momento de grande 

expressão da religiosidade popular e da fé ao santo pescador.  

 A partir da festa de São Pedro e suas geografias reveladas no bojo da comunidade pesqueira, analisamos 

um cenário geográfico cultural. Para isso, mergulhamos profundamente no território pesqueiro a partir das 

possibilidades da pesquisa qualitativa, visando vivenciar as singularidades da festa e compreende-la a partir da 

cosmovisão dos pescadores, para isso foram realizados registros in loco durante todo o período da festa e 

posterior a essa, por meio de entrevistas semiestruturadas, registro fotográfico e descrições da festa.  

 Segundo Oliveira et al (2017), o povoado São Pedro conglomera uma população de aproximadamente 

800 habitantes, que tiram seu sustento das práticas ligadas à pesca artesanal e da agricultura de subsistência. Por 

essa razão, esses moradores transitam em terra e água para a sobrevivência, porém, o açude apresenta-se como 

elemento simbólico de maior representação da vida, haja vista que os pescadores estão ancorados na dinâmica 

das águas, que ultrapassa a materialidade e constitui uma simbologia mística na comunidade, tendo no santo 

padroeiro um represente de Deus na terra, a quem os pescadores recorrem em momento de aflição, 

principalmente nos períodos de grande estiagem. 

 A tríade fé, terra e água revela a imbricada associação de elementos territoriais que jamais podem ser 

considerados de maneira separada, seja por evidenciar a subjetividade mística da fé ou por articular uma teia de 

relações de poderes. Assim, desde sua gênese, ecoa na comunidade a devoção a São Pedro, que é calorosamente 

homenageado no calendário cristão dia 29 de junho de cada ano. Para Teixeira e Almeida (2014), o território 

constitui de um espaço de relações de indivíduos que se estabelece pelas relações de poderes, pertencimento e 

identidades, além disso, é onde as territorialidades são expressas, principalmente a partir da festa de São Pedro, 

objeto aqui em questão.  

 O presente estudo tenciona a Geografia alagoana, que ao longo do tempo negligenciou o 

desenvolvimento de trabalhos na esteira das novas temáticas da Geografia, no que se refere a análises sobre 

fenômenos culturais no espaço, inclusive de maneira interceccional articulando fé, identidades, racialidades, 

classes e sexualidades, por exemplo. Em virtude disso, buscamos apontar nosso olhar para essa comunidade e 

sua festa, já que ela apresenta-se carregada de particularidades a serem analisadas e estudadas, uma rica brecha 

de entrada de análises necessárias para essa Geografia que se coloca posicionada as temáticas marginalizadas.  

Com a finalidade de contribuir com a Geografia Alagoana, a partir de um caminhar teórico e 

metodológico que permita a visualização de questões subjetivas no território, o trabalho traz mais que uma 

proposta, mas um verdadeiro desafio, como também uma chance para contribuir para novas pesquisas sobre o 

farto campo de análises que é o estudo das comunidades tradicionais alagoanas e suas culturas. Com essa 

pesquisa, pois, esperamos construir uma narrativa sobre a comunidade estudada, partindo das práticas e falas dos 

sujeitos estudados, que ao longo dos anos tiveram suas realidades colocadas à margem, não só do açude de 

Jaramataia, mas da sociedade alagoana e que abram novas possibilidades de pesquisas e diálogos sem perder de 

vista a complexidade dessa territorialidade.  

 

O CAMINHAR METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

O caminhar metodológico ao encontro das comunidades pesqueiras exigem dos pesquisadores grande 

atenção e afinidade com os sujeitos e o locus de estudo, haja vista que as práticas culturais das comunidades 

tradicionais são marcadas pelas proximidades entre seus participantes, que são da comunidade e conhecidos de 

outras localidades do entorno. Assim, qualquer pessoa que não seja do local ou ainda não tenha relações de 

amizade/parceria com os colonos, podem ser vistos como intrusos na trama das práticas culturais, que se 

desenrolam nesses territórios.  

Por essa razão, ir a campo na busca da compreensão de elementos das comunidades tradicionais requer 

que os pesquisadores busquem, a todo o tempo, romper com as barreiras entre eles (pesquisadores) os sujeitos da 

pesquisa, à luz da confiança. E por vezes, nas primeiras incursões ao território nos sentimos verdadeiros 

invasores. Éramos os Out siders, aqueles que de fora reduziam o cotidiano que por estratégia se escondia do 

nosso olhar. A aproximação se deu em 2017 com os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa na vertente 

extensionista, que tentava sanar dificuldades sobre a articulação cooperativista dos pescadores. O caminhar nos 
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permitiu o reconhecimento daqueles que deixaram de ser os “de fora” se agregando as agendas de luta do 

movimento social da comunidade. 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa rompe com práticas de pesquisa pautadas no comportamento 

matemático e pragmático dos fenômenos, e valoriza a aproximação dos pesquisadores com os sujeitos da 

pesquisa. Nesse tipo de abordagem, as informações precisam “[...] ser percebidas sensorialmente pelo 

pesquisador e necessitam que o pesquisador esteja próximo do objeto [e sujeitos] de estudo e tenha sensibilidade 

no olhar para compreendê-lo” (ROCHA et al, 2017, p. 286, grifo nosso). 

A pesquisa em questão envolveu vivências na comunidade tendo em vista aproximações com os 

pescadores e pescadoras, valorizando os modos de vida e as particularidades culturais deles. Nosso olhar sobre a 

comunidade tradicional pesqueira foi orientado a partir da geoetnografia, e teve como instrumental o trabalho de 

campo, descrições, fotografias, revisão de literatura e aplicação de questionários semiestruturados. Segundo 

Rocha et al (2017), as comunidades tradicionais têm ganhado destaque na geografia contemporânea, e a 

etnografia – que é um método de antropológico de pesquisa –, tem se aproximado da geografia, entretanto, 

ganhando mais que um nova nomenclatura, a geoetnografia, novos significados metodológicos de coleta de 

dados in loco.  

A partir de Souza (2013), Rocha (2017) aponta que a geoetnografia “[...] é a interação entre a geografia 

e a antropologia tendo como objetivo coletar dados qualitativos através da pesquisa de campo, principalmente, e 

das observações empíricas, pois assim o pesquisador está em contato direto com seu objeto de estudo”. Por 

estarmos trabalhando com uma comunidade tradicional, elencamos a geoetnografia como estratégia de 

investigação e aproximação com a comunidade estudada. Utilizando a geoetnografia, o pesquisador é capaz de: 

 
[...] compreender a comunidade estando inserida nela, utilizando a percepção que os moradores [têm] de 

si, ouvindo suas histórias, presenciando as atividades desenvolvidas no cotidiano, percebendo suas 

culturas, conhecendo suas atividades diárias, notando o sentimento que possuem para com a comunidade 

e o que ela significa para os seus moradores [...]. (ROCHA et al, 2017, p. 286). 

 

 Além disso, a pesquisa geoetnográfica proporciona aproximações e elos de solidariedade entre os 

sujeitos da pesquisa e o pesquisador. Essa relação faz com que as barreiras entre eles sejam rompidas, criando 

uma atmosfera de confiança, entretanto, até que se alcance esse nível de intimidade, o pesquisador precisa criar 

mecanismos para aproximação. 

 Sendo assim, como o trabalho do pescador – que lança suas redes sobre as águas – é mediado pela 

paciência e pela situação estratégica do corpo associado aos saberes e fazeres herdados socialmente, nosso 

trabalho também nasce com essa aproximação devido à participação geoetnográfica na comunidade de São 

Pedro, em Jaramataia- AL. O desafio teórico e metodológico para compreender a representatividade da festa foi 

manter a aproximação entre a teoria e a empiria, valorizando os saberes e fazeres ancestrais, que fornecem a 

amalgama dessa territorialidade, tendo em vista que em uma análise qualitativa “[...] cabe ao pesquisador captar 

por meio da observação, análise e descrição o entendimento dos fenômenos” (DOURADO, 2014, p. 40).  

A primeira fase da pesquisa constituiu de levantamento e análise bibliográfica sobre espaço e cultura na 

ciência geográfica, além de território e territorialidades. Para nortear o debate sobre territorialidade agregamos 

Bonnemaison (2012), no que se refere a festas e suas espacialidades destacamos os trabalhos de Claval (2004) e 

Maia (2004).  

Na segunda fase realizamos a etapa de coleta de campo, com caráter geoetnográfico e exploratório, que 

ocorreu por meio da participação observante presencial tendo início com a primeira visita a festa da comunidade 

São Pedro no ano de 2017 – que constituiu um momento exploratório para traçar os objetivos da pesquisa, bem 

como compreender algumas singularidades da festa –, e outra pesquisa in loco entre os dias 27, 28, 29 de 2018, 

onde todas as atividades da festa foram acompanhadas e descritas em diário de campo. 

A fim de estudar e compreender a religiosidade e a fé no santo padroeiro, expressa pelos pescadores 

artesanais na festa de São Pedro, essa pesquisa valorizou o uso de instrumentos tais como entrevistas 

semiestruturadas, participações observantes e diário de campo, tentando ao máximo não alterar a naturalidade 

dos processos sociais se desdobraram diante de nossa presença.  

A terceira etapa consistiu na transcrição e análise dos resultados obtidos em campo, realizadas com todo 

rigor e ética aos sujeitos da pesquisa, que unidas a revisões de literatura permitiram a escrita do presente artigo 

(na quarta etapa). Vale ressaltar que, inúmeras reuniões entre os pesquisadores foram realizadas, visando o 

planejamento e troca de experiência em pesquisa de campo, alem de preparação dos roteiros de entrevista e de 

observação.   
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ENTRE FÉ, TERRA, ÁGUA NO POVOADO SÃO PEDRO 
 

[...] ‘Vou pescar’, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: "Nós vamos com você". Eles foram e 

entraram no barco [...]. (Bíblia Sagrada, João 21:3). 

 

Muitas pesquisas sobre comunidades pesqueiras tratam sobre a dialética terra e água como componentes 

de suas territorialidades, Kuhn (2009). Reconhecemos que são muitos os elementos que demarcam e dão 

complexidade aos territórios dos pescadores artesanais, em especial a comunidade São Pedro, tratada aqui 

enquanto espaço de vida e práticas culturais.  

Dentre as características estudadas por Oliveira et al (2017) destacamos a festa em louvor a São Pedro, 

que constitui uma dessas máximas de expressão simbólica no território, visto que, o santo padroeiro da 

comunidade, o Simão Pedro, era um pescador, convidado por Jesus Cristo a anunciar a boa nova, de acordo com 

a tradição cristã.  

Esse jogo de imagens recria os sujeitos pescadores contemporâneos, denotando o território não apenas 

com o poder que é realizado a partir dos usos e ocupações, mas também com a religiosidade e a cultura, que gera 

o significante do locus de vivência em meio às relações construídas em fé, terra, água.  

A devoção a São Pedro é extremamente visível na festa do padroeiro, pois é o momento de 

agradecimento pelas graças da vida e momento de pedir que o Açude encha. As vidas no território pesqueiro 

dependem da dinâmica das lênticas águas, pois: se o lago está seco, a comunidade sofre com a falta de peixes, 

que faz diminuir a geração de renda e, conseguintemente afeta vida dos pescadores artesanais. Por essa razão, ser 

devoto ao santo padroeiro na comunidade é: 

 
[...] ter fé no santo, é você fazer a promessa e ter fé naquele santo que vai vim aquela promessa, aquela 

graça de Deus. Quando o açude tá seco nois pede a São Pedro pra mandar chuva e vamos se 

aguentando, quando pensar que não, chega o milagre, de repente essa açude aí enche, eu peço a ele pra 

nunca secar porque fica ruim de peixe. (Entrevistado 02, pescador, 35 anos).  

 

No ir e vir do cotidiano da comunidade pesqueira, diversas práticas para a manutenção das vidas no 

território são realizadas. A maioria da população se dedica ao trabalho da pesca, que é realizada no Açude local, 

ficando evidentes as relações dos moradores com a terra e água, conforme destaca Kunh (2009), essa é a 

dialética que tange a existência da população. Além de ser a principal fonte de renda, o Açude é tratado como 

algo poderoso e marcante, que transcende a perspectiva de espaço e se personifica, como relatado pela 

pescadora: “Nosso pai é esse Açude aqui, esse açude aí é o pai da comunidade!” (Entrevistada 01, dona de casa 

e pescadora).  

Esses pescadores, artífices do dia-a-dia, mesmo que excluídos dos circuitos econômicos hegemônicos, 

planejam, mesmo que de forma desarticulada pelas lógicas capitalistas, o seu território de vida, entrelaçando 

afetividades socioespaciais, feixes culturais, relações de trabalho não capitalistas e outras tantas particularidades. 

Nessa trama territorial, notam-se diferentes estratégias de poderes e práticas sociais entre os agentes internos e 

externos discutidos por Oliveira et al (2017), que se espacializam na cadeia produtiva. 

Segundo Kuhn (2012), como a relação terra e água é a tônica da vida dos pescadores, podemos também 

afirmar que não existe a pesca sem que haja o uso também da terra, pois há uma estreita, e muito mais íntima, 

relação de interdependência, seja para desdobrar a cadeia produtiva ou até mesmo para as relações de moradia e 

vizinhança entre os colonos, além de que sobre essas esferas materializadas a fé é capaz de ressignificá-las 

transformando-as em espaços sagrados.  

Além da dialética terra e água, um dos elementos centrais para compreensão da territorialidade da pesca 

do Povoado São Pedro é a religiosidade e suas expressões em terra e água, sejam nos dias comuns ou no período 

da efervescência cultural e religiosa, onde demonstrações de convivialidade são ritmadas em momentos 

fervorosos que emanam da religiosidade dos pescadores, destacando o aspecto fé como elemento de coesão que 

transforma a dialética numa tríade significante e complexa que chamaremos de fé, terra e água. 

O Açude e São Pedro faz reelaborar cosmogonias, que constituem os ritos e reelaboram as representações 

imagéticas sobre o santo, que para além da sua divindade é aquele que protege e manda o peixe para a 

comunidade (SILVA et al, 2017). A colônia, portanto, produz uma cosmolocalidade pelas vivências culturais 

que são simbólicas. Essas cosmolocalidades são espaços demarcados por elementos simbólicos, imateriais e 

espirituais que perpassam os campos territoriais e identitários designando o local de devoção e fé ao santo 

católico. A festa é o mais importante momento de agradecimento ao santo pescador, pois com o açude cheio, 

vem à fartura e melhores condições de vida. De acordo com o entrevistado 03:  

 
[...] nós não tinha terra, não tinha estudo, não tinha emprego, e aqui nós tem o açude... então nós se 

apegou ao açude que era pra dar uma força ao pescador, aí se agarremo  ao açude... mas aí tem São 
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Pedro pra dar uma força, aí se agarremo em São Pedro, então [a festa de São Pedro] foi uma forma da 

gente homenagear o santo pescador que quando foi chamado por Deus deixou a família lá e foi seguir a 

Deus [...]. (Entrevistado 03, pescador e artesão, 54 anos, grifo nosso).  

 

 A história litúrgica do santo pescador é um exemplo para aquelas vidas às margens do Açude, que têm 

suas práticas ressignificadasa partir da relação entre fé, terra e água. Como pode ser notado na fala do 

entrevistado 03, ele nada tinha antes de ter o encontro com Açude e sua devoção ao santo pescador, por essa 

razão, ele se apega a fé e a São Pedro como forma de agradecimento pelo que tem, e para que o santo continue a 

interceder pelos pescadores artesanais. 

 

 

O TRANSBORDAR DA FÉ NA FESTA DE SÃO PEDRO NO ANO DE 2018: 

PRIMEIRAS NOTAS 
 

 Na trama territorial do povoado São Pedro, foi possível perceber uma forte relação ente a teoria que 

respalda a temática e o objeto em estudo, assim, a festa em devoção a São Pedro apresenta-se enquanto 

fenômeno que age e muda a dinâmica no território a partir das suas territorialidades. No período da festa a 

comunidade muda sua dinâmica, é enfeitada, moradores regressam ao território e visitantes aparecem, tudo isso 

para homenagear o santo pescador, como pode ser notado nas falas dos pescadores e pescadoras.  

 
Vem muita gente de fora, [a comunidade] fica mais animada com gente de fora. A arrumação é grande 

do povo viu? Vá pra missa amanhã que você vê a arrumação! [...] As ruas são enfeitadas, as 

bandeirinhas, até as canoas são enfeitadas, pintadas as canoas, pintada a igreja, a igreja cheia de luz... 

A igreja tá bonita! Vem barraca, o povo daqui mesmo coloca barraca, já tem bem umas duas ou três 

preparadas pra noite. Ganha dinheiro porque já bota pra comer, quem vem de fora já compra, e é mais 

coisa de comida. A festa é animada, o povo é tudo esperando esse fim. (Entrevistada 01, pescadora e 

dona de casa, 74 anos, grifo nosso).  

 
Vem pessoas de fora. Essa veio de São Paulo [referindo-se a sobrinha], essa de São José da Tapera 

[outra pessoa da família], tudo família... pessoal que mora fora e tem família aqui, vem para aqui... 

quem conhece, quem já participou da festa todo ano vem. (Entrevistada 07, pescadora, 34 anos, grifo 

nosso). 

[...] o pessoal fica todo mundo alegre, chega gente de São José da Tapera, de todo canto dessas regiões 

aqui por perto vem tudo pra cá, porque a festa é boa, nunca teve violência nem nada, por isso que o 

pessoal vem. Esse ano vai ser mais melhor porque tem três bandinhas, as pessoas já tá sabendo aí sai 

convidando muita gente. (Entrevistado 02, pescador, 35 anos). 

 

 Enquanto elemento de representatividade para os moradores da comunidade, a festa de distingue por um 

conjunto de jogos de imagens geradoras de cosmolocalidades territorializadas por meio da tradição, que é 

ritmada pela devoção ao santo padroeiro a partir da penitência e agradecimentos, além de ser um momento de 

encontros e reencontros entre os participantes da festa. As cosmolocalidades são aqui compreendidas enquanto 

elementos espirituais, simbólicos e imateriais presentes em campos territoriais e identitários (SILVA et al, 2017), 

que revelam os laços de afetividade e os vínculos dos sujeitos com o território pesqueiro.   

 A festa em devoção a São Pedro é pensada enquanto fenômeno de representatividade para os moradores 

da comunidade, e ritmada por um conjunto de elementos e de jogos de imagens que geram cosmolocalidades 

territorializadas por meio da tradição, comemoração, agradecimento, penitência, encontros e reencontros. 

A festa analisada iniciou-se no dia 27 de Junho de 2018, na noite denominada noite dos jovens. As 

atrações estiveram concentradas em uma banda católica, foi um momento de oração e divertimento, onde além 

dos “jovens de São Pedro” fazerem-se presentes, jovens de outras comunidades, que presenciaram fazendo com 

que o território fosse marcado pelos encontros e fortalecimento das relações sociais. 

Conforme destaca Maia (2004), essa prática social possui uma relação dialética entre o sagrado e o 

profano, que por sua vez promove encontros, reencontros, fortalecimento das práticas culturais, dos vínculos 

territoriais, afirmação de identidades territoriais, entre outros.  
 

A festa, como estado de consciência, é um elemento da vida séria que combina em proporção desigual o 

sagrado e o profano e, como um rito, é um meio de reafirmação social periódica do grupo. Por isso nela se 

engendra um “estado de efervescência”, que propicia a aproximação dos indivíduos, e “excessos”[...]. 

Mas as festas populares, apesar ou em virtude da efervescência e dos excessos, reanimam o espírito do 

indivíduo para o labor do cotidiano [...]. (MAIA, 2004, p. 239). 

 

Para Claval (2004, p. 27), a festa cria novas configurações onde ela acontece, fazendo romper as 

práticas cristalizadas da vida quotidiana, as obrigações dão lugar ao relaxamento, o cenário é transformado em 

um ambiente alegre, e as pessoas cantam, dançam e soltam fogos de artifício.  “Fazer a festa é consumir, beber, 
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comer, fartar-se. O gasto não conta mais: o prazer de oferecer e compartilhar prevalece. A generosidade afirma-

se. Por que não desperdiçar? Não é essa uma maneira de superar os pesares da vida habitual?” (CLAVAL, 2004, 

p. 28).  

No segundo dia houve um predomínio de atividades de cunho profano que iniciaram já no horário da 

manhã com as corridas de pedestre, de jumento e competição de canoa, além de torneios de futsal feminino e 

masculino e no horário da noite. Após o ritual cristão realizado durante a noite do segundo dia, a festa profana 

estabeleceu outras lógicas ao território.  

Dessa forma, vivenciar a festa abre um leque de possibilidades, que vai para além do sagrado, pois nem 

todos os participantes acompanham as atividades realizadas pela Igreja Católica e a imagem do sagrado se 

transforma numa imagem mais ampla associada às possibilidades que são oferecidas pelo profano. Alguns 

participantes da festa vivenciam apenas as atividades profanas criadas pela festa, já outros participam de todas as 

atividades. “O que é mais interessante na festa... rapaz... tudo é bom n/é? Tanto é bom a banda [presente na 

noite profana], que nem é bom a procissão e a missa n/é?” (Entrevistado 06, pescador/agricultor). 

O terceiro dia foi todo voltado ao sagrado, logo pela manhã a igreja recebeu as últimas arrumações, os 

andores foram finalizados e a procissão se iniciou à tarde acompanhada pelos fiéis em direção ao Açude, 

realizando a procissão em terra e água com musicas em louvor a São Pedro e Nossa Senhora Aparecida, ambas 

imagens sagradas relacionadas à pesca além de serem imagens ligadas à água, demarcando um território muito 

importante de agradecimento e reafirmação da fé. 

 
Vai pela aqui [pela caatinga], pra ir com as imagens pela canoa... vai ali pro beiço d’água, 

coloca na canoa, aí sai com meio mundo de canoa... pessoal de canoa, outros de pé... aí 

quando chega lá no sangrador, aí encosta, aí já vem já de pé, com as imagens naqueles 

andor rezando, soltando fogos, é bonito! Quanto mais a gente faz assim, mais melhor n/é? 

Agradecimento a Deus, aí todo ano a gente faz assim. (Entrevistado 06, pescador/agricultor). 

 

A procissão começa por terra, sai da igreja e percorre o caminho estreito por dentro da caatinga, até 

chegar ao Açude, onde segue por água, passando por locais estratégicos de pesca e pelo sangrador, até chegar a 

terra. Todo o percurso da procissão foi marcado por cânticos e adoração, onde os fiéis louvaram como forma de 

agradecimento e pagaram suas promessas “[...] porque a fé da gente é de levar São Pedro por terra e água, é um 

momento de agradecimento a São Pedro, porque tem que agradecer as bênçãos que ele dá a gente, pela fé que a 

gente tem nele a gente sempre alcança” (Entrevistada 07, pescadora, 34). Os territórios criados no momento da 

festa demonstram a grande importância que a mesma tem para a reafirmação da fé, cultura e dos vínculos de 

pertencimento da comunidade onde as divindades do catolicismo popular são as principais mediadoras. 

A cada ano esses processos se cumprem e se metamorfoseiam, renovando a vida e enchendo a 

comunidade de alegria. A festa tem um poder eminente na comunidade e faz com que as pessoas se unam para a 

sua organização, dando uma nova dinâmica ao território. Nesse momento de efervescência cultural a 

comunidade fica mais colorida e enfeitada por bandeirolas, algumas pessoas que moram fora sempre voltam à 

comunidade, “[...] é uma forma da gente se unir mais ainda, no período da festa a gente consegue se comunicar 

com mais facilidade, recebe gente de fora, a gente consegue se apresentar e receber as pessoas bem, pro pessoal 

sair daqui achando bonito [...]” (Entrevistado 03, pescador e artesão, 54 anos), mas não são apenas as ruas que 

mudam, os moradores veem na festa possibilidades de socialização, fuga do cotidiano, logo, essa tem capacidade 

de mexer com as expectativas e sentimentos daqueles que participam “[...] o pessoal fica todo mundo alegre, 

chega gente de São José da Tapera, de todo canto dessas regiões aqui por perto vem tudo pra cá, porque a festa 

é boa” (Entrevistado 02, pescador, 43 anos). 

A festa acaba no domingo a noite, após o cumprimento dos ritos religiosos e de outras atividades 

culturais, mas nasce a esperança que ela volte no próximo ano, pois a comunidade sente sede de viver e se 

energizar com os ritmos que são gerados pela festa.  

Esse fenômeno faz com que o ser humano religioso crie um espaço sagrado, e fortaleça seu elo com 

Deus, “[A festa] não pode acabar não, porque é uma forma da gente se organizar mesmo enquanto cristão, pra 

gente educar os nossos filhos, dar conselho... demonstrar a historia [...]” (Entrevistado 03, artesão, 54 anos) e 

“[...] se acabar desanima o povoado” (Entrevistado 05, pescador e gari, 40 anos). A festa de São Pedro, além de 

ser uma prática cultural da comunidade, tem um papel importante para a manutenção da cultura e fortalecimento 

dos laços de sociabilidade entre os moradores, que unem-se em um verdadeiro movimento pela cultura e a 

continuidade das tradições da comunidade. 
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PARA NÃO CONCLUIR 
 

A partir dessa pesquisa, pudemos considerar a festa em devoção a São Pedro como um fenômeno 

territorial e que possui representação para os moradores da comunidade, em especial para os devotos de São 

Pedro e Nossa Senhora Aparecida. A festa faz emergir no território do povoado São Pedro o tempo da devoção 

fervorosa e do agradecimento. Nesse viés, identificamos uma grande movimentação de pessoas em torno da 

Igreja Católica onde ocorre um conjunto de atividades em nome da religiosidade que se mostram tradicionais. As 

práticas realizadas nessa festa mostram-nos como esse grupo cultural tem desempenhado suas territorialidades. 

Contudo, a festa não possui excepcionalmente o sentido religioso, ela tem o outro lado, que é o profano, 

pois a festa não só desempenha o encontro com o sagrado, ela fomenta a descontração e o rompimento do ritmo 

monótono do cotidiano. Entre os elementos tradicionais da festa, pudemos notar a procissão como algo peculiar, 

sendo esta o elo onde a fé foi capaz de unir a dialética que envolve os sujeitos, o território e a pesca, isto é, as 

relações de terra e água. Para além disso, as missas, o leilão, a banda de pífanos, a procissão, as barracas de 

comidas e bebidas e os shows, fazem parte dos jogos complexos de imagens que geram as cosmolocalidades que 

enriquecem e reiteram essas territorialidades. 

Para além de agregar valor cultural para as atividades locais, a festa de São Pedro se mostrou como 

elemento integrador, onde espaço, corpo, terra e água se unem e geram a coesão da existência dessa 

territorialidade, que para reivindicar o seu reconhecimento socioespacial, também se utiliza da festa para 

enriquecer suas coexistências plurilocalizadas, tanto em fé, em terra e em água. Essa tríade se potencializa na 

ressignificação espacial a partir da geração de cosmolocalidades misticamente dotadas de elementos da vida e do 

cotidiano pesqueiro. Entre barcos, oração e chão o território surge como unidade complexa reveladora da vida 

desses sujeitos. 

Assim, com essa pesquisa, percebemos que a festa do padroeiro da comunidade, deve ser compreendida a 

partir da relação fé, terra e água para compreender o enlace entre o sagrado, o profano, a cultura, a 

representatividade, os vínculos territoriais, o fortalecimento das identidades e o poder, compreensão esta 

possibilitada pelo entendimento do conceito território, tão caro a ciência geográfica. 
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Cartografia Escolar: Nova Acepção Metodológica Centrada Nas 

Representações Socioespaciais 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo avaliar a inserção da Cartografia no âmbito educacional em 

seus aspectos metodológicos e a ótica teórica e prática obtida na sua inserção no meio escolar. No âmbito da 

Geografia, a Cartografia torna-se instrumento básico e relevante ao estudo do espaço geográfico e sobre as 

transformações humanas na natureza. Essa proposta é vista nos trabalhos de Martinelli (1999), Thralls (1965), 

Gardner (1995), Carrol (1993) La Blache (2008), Vieira (2015), Feitosa (2012;2013), os quais enfatizam a 

necessidade de novos olhares metodológicos sobre a Cartografia e sua relevância técnica e didática ao ensino 

qualitativo na Geografia e sua abordagem autêntica no meio escolar. A descrição representativa, por meio da 

Cartografia, traz implícita e remotamente, necessidades de novas concepções que elucidam aspectos quanto à: 

localização, direção, distância e ressignificação do espaço delimitado por ações capitalistas e dos efeitos de 

ordem naturalista e antrópica. A intervenção didática do professor por meio do ensino cartográfico, tem sido 

questionada diante das dificuldades do ensino dos mapas frente às mudanças tecnológicas, as quais exigem 

novas didáticas e, consequentemente, novas abordagens metodológicas ao ensino qualitativo atrelado às novas 

exigências sociais, econômicas e política. A Educação cartográfica é, concomitantemente, um instrumento 

didático de informação sobre o espaço geográfico, como também um mecanismo eficaz na identificação dos 

elementos naturais, voltados à sociedade a partir dos mapas e, dinamiza sua inserção, a qual deverá ser pautada 

na qualidade de ensino numa perspectiva socioespacial. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, localização, geotecnologias. 

 

School cartography: New methodological meaning centered on socio-spatial 

representations 
 

ABSTRACT: The present work aims to evaluate the insertion of Cartography in the educational scope in its 

methodological aspects and the theoretical and practical perspective obtained in its insertion in the school 

environment. In the scope of Geography, Cartography becomes a basic and relevant instrument for the study of 

geographic space and for human transformations in nature. This proposal is seen in the works of Martinelli 

(1999), Thralls (1965), Gardner (1995), Carrol (1993) La Blache (2008), Vieira (2015), Feitosa (2012; 2013), 

who emphasize the need for new methodological perspectives on Cartography and its technical and didactic 

relevance to the qualitative teaching in Geography and its authentic approach in the school environment. The 

representative description, through Cartography, implicitly and remotely implies the need for new conceptions 

that elucidate aspects regarding: location, direction, distance and re-signification of the space delimited by 

capitalist actions and the effects of naturalistic and anthropic order. The didactic intervention of the teacher 

through cartographic teaching has been questioned in the face of the difficulties of map teaching in the face of 

technological changes, which require new didactics and, consequently, new methodological approaches to 

qualitative teaching linked to the new social, economic and political requirements . Cartographic education is, at 

the same time, a didactic tool of information about the geographic space, as well as an effective mechanism in 

the identification of the natural elements, oriented to the society from the maps and, dynamizes its insertion, 

which should be based on the quality of teaching from a socio-spatial perspective. 
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INTRODUÇÃO  

 
No âmbito do Ensino na contemporaneidade, a Geografia é conhecida por abordar o espaço 

geográfico como o lócus de estudos, os quais transcendem a superfície terrestre, aos quais todos os elementos 

naturais e as ações antrópicas são consideradas em conjunto. Torna-se necessário enfatizar, a ampliação técnica e 

metodológica, face aos instrumentos técnicos no qual o mapa é conceituado como um recurso cartográfico, capaz 

de ofertar conhecimentos socioespaciais em detrimento de uma análise pautada na descrição de fenômenos, os 

quais estão, via de regra, intrínsecos à uma necessidade de delineamento e investigações teóricas. A análise 

socioespacial de um mapa, consiste, sobretudo em averiguar determinadas representações espaciais, tais como: 

conceitos cartográficos, suportes e materiais, relações sociedade e espaço, permitindo a operacionalização 

qualitativa, representação gráfica de uma conjuntura territorial e suas delimitações historiográficas, bem como a 

localização fidedigna num determinado espaço. 

É relevante considerar que o mapa como recurso cartográfico e de enfoque geográfico, nos remete a 

comunicações implicantes na descrição técnica e sistemática de um espaço de relevante interesse. Por outro lado, 

faz-se necessário que a análise dos mapas ocorra de modo segregado, como mecanismo facilitador quanto à 

decodificação das informações de modo que, o aluno faça correlações entre o que está sendo analisado em 

função de sua vivência. As metodologias analíticas sobre determinadas representações, possuem significados 

importantes à vida dos estudantes, os quais, majoritariamente, não reconhecem adequadamente as informações 

existentes num determinado espaço geográfico analisado. Desse modo, cabe ao professor de Geografia, como 

conhecedor metodológico e especializado nesse ramo, elucidar para os discentes mecanismos metodológicos 

com vistas a despertar a curiosidade e, concomitantemente, possa esboçar compreensões consistentes sobre o 

espaço estudado, pautados no ensino de Geografia e de alguns conceitos básicos. 

O enfoque geográfico sob a análise dos mapas, perpassa expectativas notórias nas quais a 

aprendizagem suscitada pelo aluno possa trazer implicações plausíveis acerca da sua compreensão de mundo e, 

simultaneamente, possam vislumbrar novas acepções teóricas e empíricas sobre determinada conjuntura da 

Geografia, onde o Geógrafo possa adequar sua retórica ao público-alvo, levando em consideração o âmbito local, 

a priori, é o primeiro momento de exploração cartográfica a ser explorada nesse processo. De acordo com 

Martinelli (1999), a inserção do ensino cartográfico, deve ser pautado na instrução, enfatizando a abordagem da 

época de modo que os diferentes tipos de mapas não correspondam, única e exclusivamente, às necessidades e 

interesses da sociedade e da natureza, mas também dos produtores cartográficos, os quais elaboram estes com 

finalidades específicas numa perspectiva sociocultural. O conhecimento proveniente da linguagem dos mapas em 

função de sua transformação histórica, devem permitir aos professores e alunos a percepção dos mapas 

geográficos, comumente existentes em livros e atlas escolares. O ensino da Geografia, como elemento 

sistemático, engloba uma análise minuciosa dos diversos embates sociais pertinentes a apreensão: social, 

econômica, política e sociocultural derivadas do meio social à luz das práticas socioespaciais, determinantes nas 

configurações vislumbradas sobre um espaço analisado.  

O desafio do professor de Geografia, como profissional especializado da área, não consiste apenas na 

abordagem esclarecedora de fenômenos intrínsecos ao espaço, enfoque de estudo na análise sobre aspectos 

quanto ao: clima, vegetação, relevo, hidrografia, pedologia, litologia, geologia e de outras áreas pertinentes a 

conjuntura da Geografia Física. É relevante salientar que os mapas como elementos cartográficos e técnicos 

devem trazer representações de cunho comunicativo, centrada na perspectiva metodológica e cognitiva como 

Piaget enfatiza em suas teses sobre aprendizagem e assimilação de conhecimentos. 

Para tanto, torna-se fundamental o uso de mapas atualizados no âmbito do ensino de Geografia, 

enquanto elemento cartográfico, pautado no sensoriamento remoto, o qual será relevante na compreensão das 

dinâmicas e dos ritmos socioespaciais em detrimento de pretensões socioeconômicas e antrópicas. 

As informações geradas nesta pesquisa serão importantes para direcionamento do emprego das 

ferramentas do ArcMap do software ArcGis 9.3 (ESRI, 2008). Incialmente, com a aquisição de imagens do 

SRTM da Embrapa (2005), para criar o modelo digital de elevação (MDE) da bacia do rio Coruripe e o mapa da 

altimetria. Além desses, foi elaborado o mapa topográfico da área de abrangência da bacia, com curvas de nível 

de 10 em 10 metros, cuja finalidade foi facilitar a identificação das áreas mais susceptíveis ao escoamento 

superficial mais rápido, bem como para determinar seus dados de morfometria.  

Para a identificação dos tipos de uso e ocupação do solo, são utilizadas imagens do satélite 

LANDSAT – 5 TM, de aquisição livre junto ao site do INPE, atualizadas para o período de 2015 a 2017. 

Posteriormente, esses dados serão classificados de acordo com o interesse da pesquisa e em relação aos seus 
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tipos, a saber: mata, floresta, campos, cultivos temporários, cultivos permanentes, áreas de pastagens, solos 

expostos. 

 

Mapa 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Coruripe-AL  

 

 
 

Muitos profissionais na contemporaneidade recorrem ao mapa como instrumento para expressarem 

espacialmente suas finalidades e em especial, no âmbito do trabalho, entre os quais: administrador, viajante, 

professor, os quais, basicamente, se apropriam desse recurso para localizarem-se no espaço, em detrimento de 

suas atribuições trabalhistas. Dentro dessa vertente ideológica, Thralls(1965),assinala como objetivos, o ensino 

realizado pelo mapa ao desenvolvimento de apreensões e habilidades, entre as quais: a)visualizar a paisagem 

representada pelos símbolos do mapa) Compreender os diferentes tipos de informações) estabelecer relações de 

fatos revelados no mapa; e d)traduzir para a linguagem dos mapas informações obtidas em pesquisas. Essas 

finalidades são tão amplas e vagas que podem subsidiar o professor em sala de aula. 

Desse modo, faz-se necessária a implementação de uma gestão ecológica dos recursos hídricos através 

da aplicabilidade das geotecnologias nas quais o estudo da bacia poderá ser aparelhado e, ao mesmo tempo, 

possibilitará o conhecimento de aspectos físicos e naturais no ato de evitar práticas erosivas a exemplo do 

assoreamento. Os mapas gerados por imagens na perspectiva do sensoriamento remoto, oferecem ferramentas 

importantes para a compreensão das dinâmicas espaciais e de elementos naturais existentes numa dada área à luz 

da compreensão de fenômenos aos quais as atividades antrópicas fomentam ou desenvolvem com preceitos 

concernentes ao convívio em sociedade.  

Segundo Thralls (1965), os objetivos concernentes do ensino dos mapas devem trazer uma 

significação real daquilo que está implícito no mesmo, na qual a realidade fisiográfica seja revelada além do que 

está sendo explanado, uma vez que as linguagens dos mapas, trazem em seu arcabouço teórico e metodológico, 

uma série de informações pertinentes à uma determinada área de relevante interesse ao estudo selecionado.  

O mapa pode ser concebido como uma forma de linguagem mais arcaica que a própria escrita. Povos 

pré-históricos, que não foram capazes de registrar os acontecimentos em expressões escritas, fizeram em termos 

gráficos, se apropriando do mapa como elemento comunicativo naquela época.  

Outro recorte histórico a ser considerado como a gênese dos povos europeus na localização de 

territórios inexplorados, foi a “bússola” que permitiu o “descobrimento” de povos no continente americano e 

africano e, ademais, possibilitou a exploração massiva de novos espaços em detrimento de preceitos 

socioeconômicos, territoriais e políticos, a qual era considerada como uma espécie de mapa ou localizador 

geográfico da época.  
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Mapa 2- Municípios na Área de Drenagem da Bacia do Rio Coruripe-AL  

  
Fonte: Feitosa (2013) 

 

Na contemporaneidade, o uso dos mapas se configura como uma necessidade de localização ao 

mapeamento de um espaço, atrelado às finalidades específicas de um território, dadas às suas apropriações 

socioespaciais na determinação: econômica, política e sociocultural, demandadas pelo desenvolvimento 

tecnológico, progresso da ciência diante da evolução simultânea de: métodos, técnicas, materiais e teorias que 

ilustram tais funções. Em outras palavras, esse julgamento não propõe o ensino concebido através dos mapas; 

mas, sim, efetua propostas de ensino-aprendizagem do mapa. 

Na perspectiva de Piaget em relação à constituição do espaço pela criança, incluindo: percepção e a 

representação, sua teoria traz novas compreensões acerca da dimensão cognitiva, preconizada por novos olhares 

na prática educativa. A representação em sua acepção, é viabilizada mediante a percepção de determinados 

objetos em seu entorno a partir da inteligência e dos estímulos suscitados pelo educador em suas práticas 

pedagógicas no que concerne ao processo de construção socioespacial mediante atividades perceptivas. Da 

mesma maneira, a explicação Piagetiana sobre o desenvolvimento intelectual do espaço, nas quais as relações 

espaciais topológicas são as primeiras criadas pela criança no âmbito representativo e perceptivo e é por meio 

das relações topológicas que ocorrerá as relações projetivas e euclidianas. 

Dessa maneira, a representação a partir do mapa deve contemplar ao indivíduo uma compreensão 

totalitária daquilo que está sendo abordado, na qual a representação traga a percepção geográfica inerente ao 

pensamento do sujeito e dos diversos conflitos psicológicos e mentais, representados na apreensão de 

determinados conteúdos na explicação do desenvolvimento mental do sujeito.  

 

JUSTIFICATIVA  

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar sobre a inserção metodológica dos mapas como 

elemento didático ao entendimento do espaço geográfico, em detrimento de novas compreensões consistentes 

sobre novas concepções representativas do espaço. A localização do espaço geográfico, por meio dos mapas, 
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ganha ênfase no meio escolar e nas discussões sobre a sua inserção, desde a gênese em tempos remotos, 

explicadas sob as formas, fazem-se sua utilização no meio social, como instrumento de localização espacial, 

direção, descrição de fenômenos naturais, antrópicos, socioespaciais, ambientais e econômicos.  

Por outro lado, a pesquisa em tela, enfatiza a necessidade do professor de Geografia estar apto à novas 

exigências da contemporaneidade, atreladas aos avanços da ciência, tecnologia e informação a exemplo dos 

mapas gerados por sensoriamento remoto, as quais denotam novas configurações e abordagens diferenciadas a 

depender do que está sendo analisado em determinado espaço e, sobre a forma como essa capacitação deve ser 

tratada como uma exigência do mundo atual, requisitadas sob novas perspectivas de ensino cartográfico em 

termos de qualidade.    

 

OBJETIVO  

 
Este trabalho foi resultante da curiosidade em investigar sobre as contribuições importantes que a 

Cartografia pode oferecer ao ensino qualitativo de Geografia no âmbito geográfico centrado no papel de 

esclarecer os fenômenos pertinentes ao meio social, natural e sobre as ações antrópicas na transformação social, 

em detrimento de desvelar novas acepções de: localização, direção, descrição paisagística e fenomenológica, 

oriundas de diversos estudos a partir do século XV e XVI e como se configura na contemporaneidade. 

Basicamente, este estudo foi proveniente da leitura de trabalhos consagradas, tais como: Orientação semiológica 

para as representações da Geografia: mapas e diagramas de Marcelo Martinelli, e de Howard Gardner em sua 

obra intitulada: Inteligência múltiplas: A teoria na prática, a tese de doutorado de Eliane Vieira com a temática: 

A cartografia no processo de formação acadêmica do professor de Geografia, entre outros estudiosos, os quais 

trazem contribuições relevantes sobre a Cartografia escolar e sua respectiva inserção didática no meio 

educacional, diante das novas tecnologias na perspectiva geográfica, embutidas na sociedade contemporânea.  

 

A CARTOGRAFIA ESCOLAR: O MAPA COMO ELEMENTO LINGUÍSTICO NA 

REPRESENTAÇÃO SOCIOESPACIAL   

 
A cartografia concebe ao ensino uma possibilidade de compreensão, pautada no vislumbre 

socioespacial, na descrição legítima de fenômenos nos quais o mapa é tido, por excelência, como a representação 

geográfica do espaço pelo qual o homem faz suas transformações em detrimento de sua sobrevivência.  É 

relevante salientar que a apropriação dos mapas, deve conceber ao leitor uma diversidade interpretativa diante 

das pretensões científicas.  

A leitura de mapas está acoplada aos mecanismos cognitivos de percepção e elaboração territorial, a 

partir de novas concepções de espaço, lugar, paisagem, natureza e outros aspectos pertinentes ao entorno pelo 

qual o leitor ilustrará eventuais interesses e perspectivas de análise socioespacial. De acordo com Gardner 

(1995), a inteligência espacial se relaciona, entre outras coisas; à aptidão humana para a resolução de problemas 

pertinentes à navegação e ao uso do sistema notacional de mapas, uma vez que ele identificou no ser humano 

sete inteligências, das quais a inteligência espacial ganha um espaço peculiar nessa abordagem. 

Faz-se necessário, compreender a importância do mapa ao exercer relevância nos estudos 

socioespaciais na concepção de Gardner. Ele enfatiza que os mapas, sendo um recurso cartográfico utilizado para 

efetuar localizações, torna-se importante uma reflexão acerca da inserção metodológica do mesmo no meio 

educacional, com vistas ao conhecimento adequado das informações presentes, tais como: visualização das 

cartas, dos esquemas, planisfério, globo, superfície, escala, projeções e todo aparato técnico presente nesses 

recursos.  

Para Carrol (1993), é relevante o exercício das visualizações tridimensionais e o armazenamento das 

modificações produzidas, quando por exemplo, os modelos são relacionados ou deslocados suas orientações. As 

interpretações de tais informações, consistem necessariamente, na elucidação de todas as informações 

socioespaciais e pertinentes à: paisagem, ocupação do solo, apropriação política, econômica, social e, diga-se de 

passagem, cultural. O uso do mapa e seus respectivos recursos cartográficos está intrinsecamente associado aos 

avanços provenientes da tecnologia e informação, nas quais a apropriação socioeconômica espacial determinará 

novas percepções de análise circunscritas na forma pela qual o homem fará a interpretação de tais informações.  

O discurso da globalização parece ter encurtado demais as distâncias como afirma Doreen 

Massey(2008, p.138).O tempo, por sua vez, não extinguiu o espaço e, sim desencadeou, possiblidades de 

vivência e construção identitárias a partir das relações sociais . Dessa maneira, é relevante enfatizar que o ensino 

de Geografia com ênfase no reconhecimento dos fenômenos geográficos, da compreensão de ordem 

socioespacial, diante das metamorfoses sociais; oriundas das necessidades socioeconômicas e da inserção 
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globalitária, seja aclarada aos educandos no âmbito escolar, frente aos avanços da tecnologia, ciência e 

informação, vieses relevantes na compreensão técnica do espaço na perspectiva de Milton Santos.   

Paul Vidal de La Blache, num artigo publicado em língua em 2008, elenca que algumas atividades 

adotadas na vivencia escolar servem de parâmetro para a apreensão de habilidades espaciais, as quais devem ser 

realizadas de maneira prática, consistindo na orientação aos estudantes no reconhecimento da toponímia dos 

lugares na correlação com: localização, direção e distância (LA BLACHE,2008). 

A acepção de La Blache traz à tona uma pauta discursiva que aponta para a necessidade de o professor 

de Geografia, discutir fenômenos pertinentes a realidade da qual o aluno pertence. Percebe-se, portanto, que essa 

abordagem remonta a década de 1970 sobre as discussões acerca do ensino da Geografia, considerada uma 

necessidade nova surgida a partir de diálogos travados sobre o seu objeto de estudo. 

A obra de Zoe Thralls, por sua vez, traz importantes considerações sobre o ensino da Geografia, 

sobretudo sobre a inserção metodológica das habilidades socioespaciais através da leitura de mapas, estudos do 

meio ambiente e do reconhecimento da paisagem. 

Tuan(1980),esclarece que os objetos e sua respectiva percepção tem relação com o corpo e com o 

ambiente do qual ele está inserido. O intelecto humano não é capaz de prescindir de distâncias de milhares ou 

milhões de quilômetros, sendo necessário a inserção de técnicas de obtenção de informações espaciais, tais 

como: relevo, rios, solo, área urbana, topografia, recursos hídricos. Tais informações, podem ser mapeadas com 

detalhes a partir da descrição rápida e precisa com o uso das geotecnologias, as quais trazem a concessão de um 

aparato tecnológico; via satélite capaz de identificar, avaliar, recuperar, analisar, delinear mapas com 

documentos variados, com vistas a aquisição de estudos socioespaciais específicos de relevante interesse.   

Ao longo de sua gênese histórica, a cartografia constitui-se como um amplo conhecimento que 

contribui decisivamente para institucionalizar e sobre a emergência da Geografia como ciência. Não obstante, a 

mesma tem experimentado uma atualização com a introdução de modernas tecnologias, entre as quais: as 

fotografias aéreas, dados altimétricos, e as imagens produzidas por satélites, não podemos afirmar que a 

Geografia utilize bem e melhor a linguagem cartográfica (FONSECA,2004). 

A linguagem cartográfica a partir da leitura de suas informações representa uma necessidade plausível 

de compreensão dos diversos fenômenos atrelados ao enfoque do espaço geográfico nas quais sejam enfatizadas 

as transformações e as apropriações intrínsecas aos fenômenos, desencadeados por meio da análise espacial. 

Parafraseando, Vieira (2015), em sua tese de Doutorado: 

 

A cartografia entendida como uma linguagem pode permitir o acesso a diferentes 

instrumentos para desvendar e compreender a realidade do mundo. Com isso, é 

possível dar mais sentido e significado à aprendizagem, pois as representações 

cartográficas têm importante papel na construção do raciocínio espacial 

(VIEIRA,2015, p.19). 

 

  Dessa maneira, acredita-se que o ensino da Geografia com enfoque na representação socioespacial, 

contemplará um ensino pautado no uso fidedigno dos mapas, como mecanismo mais consistente da pertinência 

metodológica e sua ressignificação social a partir das possibilidades representativas de um determinado espaço, 

em função da percepção e do interesse socioeconômico regularizado na aquisição de conhecimento legitimado. 

A cartografia, por sua vez, traz uma compreensão sistemática e dinâmica do espaço geográfico a partir da 

análise, consistindo na adequação de uma pretensão única para uma conjuntura maior, no que se refere ao 

processo de construção do raciocínio cartográfico, proveniente da realidade em que o aluno está inserido. 

 

Neste sentido podemos verificar que os mapas surgem como representações 

simbólicas da Geografia. Isto parece se confirmar ainda mais em nossos dias. 

Organizações geográficas, evento de Geografia, instituições científicas, ligadas à 

Geografia, até mesmo empresas que lidam com intercâmbios comerciais entre as 

várias partes do mundo e operadoras de turismo marcam sua presença mediante tal 

símbolo nos seus logotipos. Tudo que é Geografia, em geral, tem como logotipo 

básico um planisfério ou globo terrestre, mesmo que não se reflita ou discuta nada 

sobre mapas, nem acerca de seu conteúdo político, ideológico, temático. 

(MARTINELLI,2003, p.55). 

 

Conforme Martinelli(2003),percebe-se que os mapas surgem como representações peculiares da 

Geografia ,sobretudo em detrimento de eventuais funções que os mesmos elucidam no tocante ao: ramo 

empresarial, no comércio, nas corporações; por meio de logotipos e de outros mecanismos técnicos que trate 

especificamente de um espaço que pode ser delineado por meio de um recurso cartográfico a exemplo do 
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planisfério ou do globo terrestre, mesmo que não haja apropriação desse elemento propício a estudos em 

diversos ramos no meio social. Por ser um elemento representativo e cartográfico, pode-se afirmar que os mapas 

trazem significações orientadoras diante das transformações, as quais explicam eventuais interesses de ordem 

socioeconômica, política e culturas das pessoas sob o espaço geográfico que suscitam novos interesses a partir da 

realidade local. 

Entende-se dessa maneira, que a constituição de saberes cartográficos e geográficos, ocorrem a partir 

do constructo social, nivelado pela interação entre os diversos sujeitos na percepção do espaço no qual ele está 

inserido. 

Para analisarmos a filosofia sobre os primeiros contatos com a Cartografia, faz-se necessário 

consideramos que a mesma é advinda da necessidade humana de conhecer e de se reconhecer no espaço, lócus 

de inserção socioeconômica, na qual deve ser levada a cabo todas as transformações, sobretudo a inserção das 

crianças, pois estas, precocemente dispõe de certas competências quanto ao domínio espacial, manifestadas em 

situações favoráveis ocorrem(Almeida,2001:35) 

O domínio espacial quanto ao processo de reconhecimento da localização de determinado elemento 

circunscrito num território, deve ser estimulado desde cedo na vida das crianças, para que posteriormente não 

haja dificuldades na análise de determinada conjuntura espacial, pois o ensino de Geografia em sua demanda 

pedagógica, traz implícita essa necessidade do educando adquirir características perceptivas do espaço em que 

ele está inserido. 

Como linguagem, os mapas conjugam -se com a prática histórica, podendo revelar diferentes visões 

de mundo. Carregam, outrossim, um simbolismo que pode estar associado ao conteúdo neles representado. 

Constituem um saber que é produto social, ficando atrelados ao processo de poder, vinculados ao exercício da 

propaganda, da vigilância, detendo influência política sobre a sociedade. (Harley;1988) (Gould e Bailly,1995).  

Segundo Martinelli (2003), outro grande impulso à cartografia foi concebido pelos grandes 

descobrimentos (séculos XV e XVI). Os negócios pela expansão do mercantilismo europeu provocaram enorme 

revolução espacial. As novas rotas marítimas, via de regra, motivaram uma articulação entre as várias partes do 

mundo. Desse modo, vários povos tornaram-se submissos ao modo de produção da burguesia europeia. 

Navegantes, colonizadores e comerciantes exigiam mapas cada vez mais corretos. A busca crescente de mapas 

para registrar o mundo inteiro, bem como a procura de novos tipos de representações para questões específicas 

forçaram a entrada da cartografia na manufatura, passo decisivo para ela integrar o processo capitalista de 

produção. Os mapas, por sua vez, confirmaram-se como armas do imperialismo, promovendo a política colonial. 

  É relevante considerar que a Cartografia desde sua gênese até os dias atuais ganha notoriedade em 

sua importância socioeconômica, histórica e política e, diga-se de passagem, cultural, pois alguns estudiosos 

acreditam que desde os homens primitivos; as pinturas rupestres e outros desenhos simbolizavam localizações e, 

muitas vezes, esboçavam comunicações entre os povos de um tempo a outro numa perspectiva evolutiva. A 

cartografia traz uma ressignificação espacial, pautada no reconhecimento socioespacial e, simultaneamente, 

permite a descrição fidedigna de diversos elementos naturais existentes num determinado espaço, na qual as 

identificações de tais objetos sejam conhecidas no âmbito geográfico.  
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
Esta pesquisa é apontada como quali-quantitativa, a qual resultou de pesquisa bibliográfica, o qual foi  

proveniente da leitura de trabalhos consagradas, tais como: Martinelli (1999), Thralls (1965), Gardner (1995), 

Carrol (1993) La Blache (2008),Feitosa(2012;2013), Vieira (2015). 

Para tanto, os referidos autores que norteiam epistemologicamente essa pesquisa, lançam novas 

concepções metodológicas e didáticas sobre a necessidade de novos olhares sobre a Cartografia, sobretudo 

quanto ao uso dos mapas como instrumento necessário para a identificação de fenômenos naturais e das ações 

antrópicas suscitadas em dada territorialidade à luz das necessidades humanas, atrelada às novas tecnologias. Por 

outro lado, percebe-se que o mapeamento e monitoramento de uma área facilita a percepção e representação 

socioespacial e, simultaneamente ,viabiliza novas acepções representativas do espaço geográfico, movidas 

basicamente pelo tripé atual: ciência ,informação e tecnologia na geração de mapas, enquanto elemento 

cartográfico e didático no âmbito do Ensino qualitativo da Geografia, sobretudo com o uso de algumas 

ferramentas geográficas, as quais são provenientes pela geração de imagens via sensoriamento remoto, tais 

como: as obtidas nesse trabalho por meio do Argis 9.3(ESRI,2008).  
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DISCUSSÕES E RESULTADOS  

 
Percebe-se que a Cartografia escolar no âmbito geográfico, como subsídio didático qualitativo, deve 

oferecer: conceitos, ideais, mecanismos, capazes de direcionar os discentes para uma descrição patente do espaço 

geográfico, sobre a: descrição da natureza; direção, localização, distância, principalmente quando revela 

informações peculiares de fenômenos intrínsecos à realidade singular dos discentes.  Desse modo, faz-se 

necessária uma abordagem geográfica de caráter representativo dos diversos elementos na qual a Cartografia 

como descritora de elementos naturais e antrópicos, na perspectiva socioeconômica, possa corroborar e diante 

das novas tecnologias possam oferecer informações precisas e consistentes de determinada conjuntura espacial 

.A Geografia no enfoque cartográfico deve fornecer  meios necessários para esclarecer aspectos pertinentes ao 

espaço objeto de estudo , delineado a partir dos fenômenos por ela descritos no âmbito natural ,sobre a  

espacialidade abordada  nas  ações antrópicas, no gerenciamento, na obtenção de uma melhor qualidade de vida, 

na aquisição do conhecimento de mundo; pautado no reconhecimento das diversas representações ofertadas pelo 

mapa à ciência geográfica. 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Neste trabalho foram apresentadas breves considerações acerca da inserção da Cartografia no ensino 

qualitativo de Geografia, tida como um mecanismo didático que enfatiza a necessidade do conhecimento de 

diversos elementos existentes num determinado espaço e, da relevância que os mapas possuem na descrição 

fidedigna de alguns objetos, da atualização metodológica, que se faz necessária à luz das novas tecnologias, 

difundidas ,sobretudo no século XXI .As tecnologias de informações atuais, tais como: posicionamento global 

via satélite(GPS),sensoriamento remoto, a cartografia digital; trazem uma necessidade de viabilizar novas 

concepções didáticas sobre o uso e a abordagem do mapa no contexto escolar, uma vez que o ensino qualitativo 

cada vez mais sugerem a inserção imediata dessas concepções metodológicas ao uso dos mapas na perspectiva 

geográfica de forma atualizada. 

A cartografia se constitui como um recurso geográfico necessário à interpretação do espaço do qual o 

homem está inserido quanto à: localização, mapeamento, direção, distância, latitude, longitude, legenda, 

coordenadas geográficas, hemisférios, Rosa dos ventos, planisfério, globo terrestre, trópico de Câncer e de 

Capricórnio; elementos existentes num mapa, os quais devem ser elucidados aos alunos de maneira objetiva 

como um recurso e linguagem na cartografia escolar. Em futuras pesquisas, vislumbra-se averiguar a relevância 

da qual  a geração de mapas, por meio do sensoriamento remoto, proporciona na compreensão das dinâmicas 

socioespaciais existentes em dada porção territorial e as atividades desenvolvidas e monitoradas por meio de 

tecnologias voltadas ao mapeamento e na consolidação de estudos mais consistentes sobre dada área objeto de 

estudo como é preconizado anteriormente. A pesquisa em tela se debruçará posteriormente sobre a elucidação 

que a cartografia exerce, enquanto elemento representativo e preponderante a exemplo de mapas fornecidos por 

aplicativos e softwares e necessitará de aprofundamentos na obtenção de informações mais precisas e recentes 

sobre áreas específicas, entre as quais; a representação de um mapa de uma bacia hidrográfica.    

Em linhas gerais, a Cartografia escolar, nesse contexto, deve suscitar às discentes novas concepções 

de análise socioespacial, pautadas na descrição qualitativa dos fenômenos intrínsecos ao meio social a depender 

do objeto de estudo. Portanto, cabe ao professor de Geografia, como especialista na descrição de fenômenos 

geográficos, trazer novas abordagens didáticas ao ensino por meio do mapa, com vista a desvendar aspectos 

notórios do espaço e, sobretudo, àqueles apresentados sobre uma escala específica numa determinada conjuntura 

socioespacial. 
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RESUMO: O trabalho busca compreender a dinâmica da economia urbana de União dos Palmares-AL, a 

partir da interpretação da teoria dos dois circuitos da economia urbana (2008, [1979]) e da atuação dos circuitos 

espaciais de produção. Como objetivo propõe-se analisar o circuito inferior do ramo varejista de vestuário na 

cidade de União dos Palmares e sua relação com o Polo de Confecções de Pernambuco, constituído pelo 

triangulo das cidades de Caruaru - PE, Santa Cruz do Capibaribe - PE e Toritama – PE. Entendemos que o 

circuito inferior é formado pelo conjunto de atividades de pequeno porte que atende as necessidades da 

população pobre existentes nas cidades. Sua função é gerar trabalho, renda e garantir a sobrevivência de 

inúmeras famílias. Portanto, para entender as dinâmicas das atividades do circuito inferior considera-se, 

características a organização das atividades das micro e pequenas empresas  e a feira livre do setor varejista de 

vestuário.  Considera-se  outros elementos na investigação, renda, crédito e propaganda que evidenciam os 

rumos do consumo e consequentemente a persistência da pobreza e a inserção de novas variáveis atribuídas ao 

processo de modernização no circuito inferior. Contudo, entendemos que a modernização é seletiva, se dá em 

diferentes níveis numa mesma cidade, seja no centro ou na sua periferia.  

 

PALAVRAS–CHAVE: Setor de Vestuário, Circuito Inferior,  União dos Palmares-AL 

 

ABSTRACT: The paper seeks to understand the dynamics of the urban economy of the Union of Palmares-

AL, from the interpretation of the theory of the two circuits of the urban economy (2008, [1979]) and the 

performance of the space production circuits. The analysis is based on the activities of the inferior circuit of the 

urban economy of the apparel retail sector of the Union of Palmares and the relation that the agents establish 

with the Polo of Confecções of Pernambuco constituted by the cities of Caruaru - PE, Santa Cruz do Capibaribe - 

PE and Toritama - PE. We understand that the lower circuit is formed by the set of small activities that meets the 

needs of the poor population in the cities. Its function is to generate work, income and guarantee the survival of 

numerous families. Therefore, in order to understand the dynamics of the activities of the lower circuit, we 

consider the characteristics of the organization of the activities of the clothing sector which we will deal with, 

namely micro and small enterprises and the free market of the clothing retail sector. We consider other elements 

in research, income, credit and advertising that show the directions of consumption and consequently the 

persistence of poverty and the insertion of new variables attributed to the modernization process in the lower 

circuit. However, we understand that modernization is selective, occurring at different levels in the same city, 

either in the center or in its periphery. 

 

KEYWORDS: Clothing Sector, Lower Circuit, União dos Palmares-AL 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Período Técnico-Científico-informacional marca um acelerado processo de transformação do espaço 

geográfico e afeta os interstícios da vida social. O espaço geográfico “é formado por um conjunto indissociável 

de sistemas de objetos e de ações” (SANTOS, 1994, p.55). Esse período caracteriza um novo momento do 

capitalismo, especialmente após os anos 1970, quando se configura a difusão seletiva dos novos vetores da 

globalização que promoveram um enorme processo de reestruturação da produção e do consumo.  

Nesse contexto a difusão dos vetores da globalização nos países periféricos tem conduzido a 

organização e a reorganização do espaço geográfico, em função de interesses distantes. Como lembra Milton 

Santos (2008), nas nações periféricas, a chegada de duas variáveis elaboradas no centro do sistema - a 
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informação e o consumo - são fatores fundamentais para compreendermos as mudanças na economia, na 

sociedade e na organização do espaço. 

O advento das novas tecnologias e a inovação do mercado marca uma reestruturação nos sistemas 

produtivos, no caso da produção de vestuário, processo que se torna evidente na década de 1990. O ramo 

varejista de vestuário inserido na indústria de confecções constitui a etapa final do circuito espacial produtivo 

têxtil. 

Analisamos o ramo de vestuário, tendo como recorte a cidade de União dos Palmares no Estado de 

Alagoas e sua comunicação com o Polo de Confecções de Pernambuco, a partir do circuito espacial produtivo 

nas etapas: produção, distribuição, comercialização, consumo e sua integração com os circuitos da economia 

urbana: circuito superior e inferior. 
 

A DINÂMICA DOS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA NO SETOR 

VESTUÁRIO 
 

Na década de 1970 assistimos a consolidação do processo de urbanização, com densidades desiguais de 

técnica, ciência e informação que se difundem no território (ALMEIDA: 2017). Esse crescimento acelerado do 

processo de urbanização dos países periféricos como o Brasil se organiza em função da coexistência de dois 

subsistemas urbanos, responsáveis por processos econômicos – o circuito superior e inferior da economia 

urbana, como enfatiza Milton Santos em sua obra “O Espaço Dividido: os dois circuitos da economia urbana dos 

países subdesenvolvidos” (2008 [1979]). A teoria dos circuitos possibilita o estudo da cidade em sua totalidade.  
Os circuitos são resultados da modernização. O circuito superior resultado direto do processo de 

modernização e o circuito inferior resultado indireto. Ambos são complementares e antagônicos e são dotados de 

uma lógica interna que caracterizam e particularizam seu funcionamento, portanto, é fundamental o “exame da 

dialética entre os dois circuitos, responsável pela definição social e econômica e pelas possibilidades e formas de 

evolução tanto do organismo urbano como de sua área de influência” (SANTOS, 2009, p. 53). 

Como resultado direto dessa modernização o circuito superior possui atividades com alto grau de 

tecnologia, alto grau de organização e capital intensivo. Podemos incluir as grandes empresas nacionais e 

estrangeiras, os bancos, o setor quaternário (que engloba empresas de propaganda e publicidade, consultorias, 

marketing entre outras), o comércio e serviços modernos. No setor de vestuário, as marcas sueca Hennes & 

Mauritz (H&M), a empresa espanhola Inditex, dona da rede de loja Zara, a japonesa Uniqlo, a americana Nike, a 

francesa Hermès, a Ralph Lauren, a Coach, Prada, a Nike, Adidas são alguns exemplos de logotipos 

internacionalmente conhecidas que integram o circuito superior da indústria da moda.   

Muitas dessas marcas estão hoje presentes em todas as regiões do Brasil, como por exemplo, as lojas 

Zara: Norte (Amazonas), Nordeste (Bahia, Maranhão, Pernambuco), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato 

Grosso do Sul), Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), Sul (Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul).  A sede administrativa e centro de distribuição, está localizada no bairro Alphaville na 

cidade de Barueri (Região metropolitana de São Paulo).  

O circuito inferior é resultado indireto da modernização constitui serviços menos modernos, menor teor 

de capital investido e/ou praticamente nenhum, pouca tecnologia, pouca organização e uma intensiva mão-de-

obra de trabalho; o comércio popular, os ambulantes, as vendas a varejo, o setor de serviços e outros pequenos 

estabelecimentos que atuam em menor escala. O circuito inferior dotado de trabalho intensivo e de formas menos 

modernas apresenta em suas características transformações e permanências. O trabalho intensivo continua como 

a principal característica do circuito inferior, mais atualmente há introdução de capitais em seu funcionamento 

com modificações nas estruturas de comercialização e consumo, o que permite falar nas transformações 

ocorridas neste circuito. O aparato tecnológico passa a ser presente na comercialização dos produtos, o sistema 

financeiro começa a inserir suas teias nestas pequenas economias via cartão de crédito, e até mesmo com a 

inserção de um pequeno crédito institucional. Outro fator são as tecnologias da informação utilizadas como 

ferramentas para divulgação, além da propaganda boca a boca, o circuito inferior utiliza publicidades, através de 

redes sociais, como facebook, instagram, whatsApp, aparelhos smartphones, computadores estão cada vez mais 

presentes no cotidiano de milhares de trabalhadores. Essas novas tecnologias têm sido absorvidas, 

especialmente, no comércio varejista do ramo de vestuário.   

Para Montenegro (2013) há uma imbricação maior entre o circuito inferior e as variáveis do processo de 

globalização, como a técnica, a informação, o consumo e as finanças que intensificam as transformações da 

economia pobre, como parte do processo das variáveis. O circuito inferior incorpora técnicas modernas em suas 

atividades, sua definição são atividades pouco capitalizadas e com menor teor de tecnologia, mas sua ausência 

não é completa. Por outro lado, de acordo com Montenegro (2013) um dos principais critérios que diferencia os 

circuitos hoje é o grau de organização embutido nas técnicas materiais e imateriais, e não mais o acesso à 
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tecnologia em si. Para autora, embora haja, de fato, um uso crescente das variáveis-chave da globalização por 

parte dos agentes do circuito inferior, este processo deve ser analisado de forma dialética. Pois, as cidades 

abrigam diferentes formas de incorporação das variáveis pela economia pobre e de outro lado, a assimilação não 

deixa de representar novas formas de subordinação ao circuito superior da economia urbana.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para compreender as atividades do circuito inferior no setor varejista de vestuário e a importância 

desses agentes para o funcionamento da dinâmica de União dos Palmares, adotamos os seguintes procedimentos 

metodológicos: atualização bibliográfica, MONTENEGRO (2013), SANTOS (1994, 2008, 2009) entre outros 

autores relevantes para a constituição do quadro teórico. Quanto ao levantamento de dados secundários, 

buscamos as fontes, IBGE, SEBRAE, SEPLAG, ABIT, Sindilojas-União dos Palmares-AL, Prefeitura Municipal 

de União dos Palmares-AL.  

Para obter as características e elementos constituintes das atividades ligadas ao setor varejista de 

vestuário no recorte espacial de União dos Palmares, definimos duas áreas em que o comércio exerce influência 

na dinâmica da cidade a citar o Centro: em que as atividades do circuito inferior aparecem concentradas, 

primeiramente, na área central surgida a partir da feira livre; e após o bairro Roberto Correia de Araújo, na 

periferia da cidade, com pouco mais de 8.000 habitantes e um circuito inferior mais ocasional, atividades 

comumente encontrada na residência. Do conjunto total da amostra, na pesquisa, aplicamos 85 formulários nos 

dois bairros, subdividido da seguinte forma: na parte central foram, 20 para proprietários/gerentes, 20 

funcionários e 10 na feira livre que funciona cinco dos sete dias da semana. Já no bairro Roberto Correia de 

Araújo foram 15 para proprietários/gerentes, 15 funcionários e 5 na feira livre existente também nesta localidade, 

funcionando apenas aos domingos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No Brasil, segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 

e pelo Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em média 80% dos postos de trabalho são 

gerados pelas micro e pequenas empresas, que ocupam a maior parte da parcela da população. 

De acordo com a SEPLAG (2016) as microempresas, empresas de pequeno porte e os 

microempreendedores individuais no Brasil, têm alcançado um importante espaço na composição do PIB - 

Produto Interno Bruto nacional, com cerca de 16,1 milhões de empresas ativas no país no ano de 2015 das quais 

14,4 milhões eram MPE’s ou seja, 94,3% das empresas ativas no Brasil segundo o  Portal Empresômetro79 

desenvolvido pela Secretaria Especial de Micro e Pequenas Empresas (SMPE). 

Estudos no ano de 2003 a 2013 sobre as MPE’s  realizados pelo SEBRAE (2014) demonstram o grande 

volume de empregos com carteira assinada, cerca de 7,3 milhões, saindo de 9,8 milhões em 2003 para 17,1 

milhões em 2013. Dentre as principais atividades destacam-se o comércio (44%), serviços (35%) e a indústria de 

transformação (10%). As demais MPE’s do país estavam inseridas na Construção civil (7%) e em outras 

atividades (4%)  (SEPLAG, 2016). 

O maior número de Micro empresas está relacionado à figura do Microempreendedor Individual de 

acordo com dados do SEBRAE (2016), no setor de comércio (37,4%), seguido de serviços (37,2%), indústria 

(15,3%), construção civil (9,5%) e agropecuária (0,6%). De acordo com o órgão são frequentes, o comércio 

varejista de vestuário e acessórios (556.410; 10,4% do total); cabeleleiros (407.071; 7,6%); obras de alvenaria 

(216.320; 4,1%); lanchonetes e similares (150.570; 2,8%); outras atividades de tratamento de beleza (128.640; 

2,4%) essas atividades se configuram entre as 20 maiores atividades  registradas como MEI, que concentram 

52,8%. 

A região que lidera no número de microempreendedores individuais é o sudeste com 51,0%, seguido do 

nordeste 19,7%, sul 14,9%, centro-oeste 8,9% e norte 5,6% (SEBRAE:2016). Na região nordeste o Estado de 

Alagoas possui um total de 65.483 MEI, dados de dezembro de 2015 do SEBRAE (2016). Em média esse 

número de pequenos negócios são responsáveis por 27,7% do PIB alagoano (SEBRAE/FGV 2013 apud 

SEBRAE:2017), representando 99% das empresas.  Carvalho (2016) afirma que o setor comércio apresenta um 

desempenho de 131%, na geração de empregos formais e o setor de serviços com 110%.  

                                                             
79 O Empresômetro é uma ferramenta tecnológica idealizada pelo IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação. É um verdadeiro censo das empresas, entidades privadas e públicas em atividade no Brasil, 

portadores de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
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Em União dos Palmares-AL, o setor de comércio e serviços é primordial para a dinâmica de sua 

economia urbana. O centro da cidade palmarina, aglomera a maior parcela do comércio e serviços. A 

aglomeração de inúmeras atividades ligadas nesses setores configura segundo, Santos (2008) a presença de um 

“circuito inferior central”, que sobrevive em função das economias de aglomeração. Neste subespaço estão 

inseridos os fixos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, agência dos correios e o Supermercado Todo 

Dia (configurando a presença de um circuito superior marginal, que concorre com os supermercados e 

minimercados locais) pertencente à Rede Walmart, Lojas Guido,  Ricardo Eletro, Banco do Nordeste do Brasil e 

Banco Bradesco. O centro abriga a feira livre que funciona cinco dos sete dias da semana e reúne pessoas de 

várias localidades vizinhas, povoados, cidades e distritos. Na feira livre podemos encontrar uma variedade de 

produtos e vários tipos de alimentos frutas, verduras, legumes, queijos, doces, salgados, pipocas, entre outros, 

serviços com venda de peças de utensílios domésticos ou consertos em geral e ainda as barracas que 

comercializam roupas, peças de enxoval, etc.   

No bairro Roberto Correia de Araújo localizado em sua periferia, outro ponto da análise constitui-se de 

uma gama de atividades que abastece a população local, porém em menor intensidade. Neste há um circuito 

inferior mais ocasional, que sobrevive das relações de vizinhança, o “circuito inferior residencial”, segundo 

Santos (2008), pois a maior a parte dos estabelecimentos são voltados ao local de residencial do próprio 

indivíduo. O bairro também conta com a feira livre que funciona apenas aos domingos. 

Em União dos Palmares tem-se um total de 1.459 empresas registradas como MEI até (2017) de acordo 

com estatísticas do Portal do Empreendedor. Destas empresas grande parcela está inserida no setor de comércio 

do ramo de vestuário e acessórios (51%), seguido dos serviços de cabeleireiro (26%) e do comércio varejista de 

mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 

(23%). Do total de MEI no setor varejista de vestuário e acessórios tem-se 259 atividades registradas, 

distribuídas em: Serviços de acabamento em fios, tecidos artefatos têxteis e peças de vestuário (2), Confecção de 

peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (4), Confecção sob medida, de peças 

do vestuário, exceto roupas íntimas (26), Comércio varejista de tecidos (1), Comércio varejista de artigos de 

cama mesa e banho (22), Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (204). 

 União dos Palmares-AL, participa da etapa do circuito espacial produtivo na comercialização e 

consumo. A grande parcela de origem dos produtos comercializados são do Polo de Confecções de Pernambuco, 

a citar as cidades de Caruaru-PE, Santa Cruz do Capibaribe-PE e Toritama-PE, enfatizando a relação interurbana 

que o comércio varejista do ramo de vestuário palmarino estabelece com esse centro atacadista. 

Pesquisas in loco demonstram que 72% dos produtos comercializados no ramo de vestuário palmarino 

são de Caruaru-PE, 10% de Santa Cruz do Capibaribe-PE, 9% são da CEDICAL atacadista-União dos Palmares-

AL, 3% da cidade de Arapiraca-AL (no caso de algumas lojas populares ou preço único instaladas na cidade) 6% 

de outros estados como Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, por meio de representantes ou até mesmo alguns 

proprietários das empresas, fazem viagem uma vez ao ano, ao Estado de São Paulo, para compra dos produtos. 

Destarte, o circuito inferior na cidade de União dos Palmares-AL, abriga uma miríade de empresas com 

diferentes capacidades de utilização dos subespaços em que se instalam. O circuito inferior do ramo varejista de 

vestuário tem a função de gerar trabalho e renda. Sua atuação permite a dinâmica econômica da cidade 

palmarina. Este setor se configura como abrigo aos agentes que buscam novas alternativas de sobrevivência, pela 

popularização do consumo e por ser uma atividade que não necessita de altos graus de investimentos. Os 

circuitos permitem captar as feições da cidade estabelecendo nexos de racionalidade entre suas dinâmicas e o 

meio ambiente construído. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os circuitos espaciais de produção sob a ótica dos circuitos da economia urbana permitem analisar a 

materialização da produção no espaço geográfico. É uma categoria de análise imprescindível para compreender 

os usos do território pelos diferentes agentes sociais inseridos nos circuitos da economia urbana: circuito superior 

e inferior, além de apreender a divisão territorial do trabalho em função das etapas: produção, distribuição, 

comercialização e consumo. 

O circuito inferior é importante para as cidades do país pois, fornece trabalho e renda para um número 

cada vez maior de pessoas. Sua existência, possibilita a criação de formas de atuação dos agentes 

hegemonizados. Suas atividades estabelecem relações contíguas com o local. Mónica Arroyo (2012), ao tratar 

sobre “A economia invisível dos pequenos” demonstra que é preciso enxergar a cidade em sua totalidade, e os 

circuitos da economia urbana, é a teoria que permite esta análise, entre o todo e as suas partes. Assim, ressalta 

que é preciso entender a cidade dentro de outras totalidades mundo e a formação socioespacial, para então 

compreender o homem além do trabalho e do consumo. 
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Esse circuito desconsiderado nas análises estatísticas da dinâmica econômica das cidades brasileiras é a 

via de consumo da grande parcela da população pobre, além de gerar inúmeros postos de trabalhos nos micro e 

pequenos estabelecimentos comerciais. Contudo, é o meio ambiente construído das cidades brasileiras composta 

por diferentes temporalidades que condicionam a articulação entre as diferentes frações do território e permitem 

sua dialética. 

Na cidade de União dos Palmares, este circuito inferior constitui a principal via de dinâmica da 

economia urbana, que, decerto garante o sustento de inúmeras famílias incluídas nos setores de comércio ligados 

ao ramo varejista de vestuário. A atividade tem se tornado crescente nos últimos anos, por ser um ramo que não 

necessita de altos investimentos de capital e sobretudo pela popularização do consumo, com peças a preços 

acessíveis e padronizadas as chamadas “modinhas”. Nas lojas não há uma singularidade das peças, ou peças 

únicas/exclusivas o que há são peças praticamente iguais ou iguais mudando apenas o corte, a cor e a qualidade 

do tecido.  

Destarte, a moda se constitui como um artifício permanente que gira em torno de um ciclo contínuo, no 

qual aparenta algo novo ou inédito, porém o caráter de transformação é um fetiche e as coisas continuam as 

mesmas. Há uma padronização nos gostos, nas culturas, no modo de se vestir que através do bombardeio de 

propagandas,  diz o que deve ou não está em suas prioridades para realização de status quo.  

Em nossa sociedade existem necessidades socialmente construídas que substituem a necessidade 

original do indivíduo. A moda é mais que técnica e informação é ciência. Uma ciência alienante no qual o desejo 

de consumo fica maior que o psiquismo e destrói o senso crítico.  
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento acerca dos os usos e ocupação 

nono entorno do território pesqueiro do açude do DNOCS em Jaramataia (AL), através do Sensoriamento 

Remoto. Para isso foi utilizada a imagem da plataforma LANDSAT 8 cena 215/067, que foi processada por meio 

do uso do software Envi 5.3, onde foram geradas classificações das imagens através de algoritmos não 

supervisionados e supervisionados, sendo que a nomenclatura adotada para isso foi disponibilizada pela 3° 

edição do Manual Técnico de Uso da Terra, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013). 

Para a classificação não supervisionada foi predeterminado um número de 7 classes: vegetação de maior porte, 

vegetação de menor porte, pastos, plantações, solo exposto, área construída e corpos d’água. Já para a 

supervisionada, adotou-se um método de fotointerpretação baseado em Florenzano (2007), e através desse, foi 

possível identificar oito classes que foram nomeadas seguindo a nomenclatura do IBGE (2013), são elas: savanas 

estépicas arborizadas, savanas estépicas secundárias, estepe estacional arborizada, lavoura temporária ou 

pastagem, lavoura permanente, solo exposto, área urbana e corpos d’água com destaque à pesca artesanal. A 

partir disso, foi possível observar que a área possui elevado grau de antropização, onde a única mancha de 

vegetação nativa se concentra nas parcelas mais acentuadas do relevo, sendo de difícil acesso. Além disso a 

agricultura é demasiadamente rudimentar, sendo em sua maioria voltada à subsistência, sendo necessário maior 

incentivo governamental.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sensoriamento Remoto, Transformações espaciais, imagens de satélite. 

 

Supervised classification as a support for the mapping of land use and 

occupation in the vicinity of the fishing grounds of the Jaramataia dam, 

Alagoas 

 
ABSTRACT: The present work has as objective to carry out a survey about the uses and occupation ninth 

environment of the fishing territory of the DNOCS dam in Jaramataia (AL), through Remote Sensing. For this, 

the image of the LANDSAT 8 platform 215/067 was used, which was processed through the use of Envi 5.3 

software, where image classifications were generated through unsupervised and supervised algorithms, and the 

nomenclature adopted for this was made available by the 3rd edition of the Technical Manual on Land Use, 

prepared by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (2013). For the unsupervised classification was 

predetermined a number of 7 classes: larger vegetation, smaller vegetation, pastures, plantations, exposed soil, 

built area and bodies of water. For the supervised, a photointerpretation method was adopted based on 

Florenzano (2007), and through it, it was possible to identify eight classes that were named following the IBGE 

nomenclature (2013), they are: aesthetical savannas, secondary aesthetics, seasonal steppe, timber or pasture, 

permanent tillage, exposed soil, urban area and bodies of water with emphasis on artisanal fishing. From this, it 

was possible to observe that the area has a high degree of anthropization, where the only spot of native 

vegetation is concentrated in the most accentuated plots of the relief, being difficult to access. In addition, 

agriculture is too rudimentary, being mostly subsistence, requiring greater government incentive. 
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KEYWORD: Remote Sensing, Land Use and Occupation, image classification. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O solo é um dos recursos naturais mais acessíveis da superfície terrestre, além de possuir suma 

importância na vida dos seres que nele habitam, oferece condições para a produção alimentícia, construção de 

edificações que possibilitam o desenvolvimento de inúmeras atividades indispensáveis para dinâmica da 

sociedade (FONTES e QUEIROZ, 2015). 

As alterações tecnológicas e espaciais, que tem caracterizado esse momento histórico na sociedade, 

discutido por Santos (2006) enquanto evolução do meio técnico científico e informacional, ao mesmo tempo que 

desenvolveu e acentuou fenômenos em escalas global-local como por exemplo o aumento demográfico, uso 

descontrolado dos recursos naturais e a intensificação do desenvolvimento das atividades econômicas , têm 

gerado impactos nos usos que são atribuídos ao solo, alterando a dinâmica natural do meio ambiente, gerando 

interferência nesses sistemas como poluição do ar, solo e água, além da geração emblemática de demografias de 

risco socioambientais, dentre outros dilemas (DIAS, 2009). 

Diante disso, se faz importante identificar as atividades relacionadas ao solo, os usos a este atribuídos, 

visando identificar as intenções dessas atividades e o tipo de cobertura existente, sejam artificiais ou naturais. 

Para Paixão e Aiala (2013) os estudos de uso e ocupação do solo são importantes no que se refere a um 

planejamento espacial, seguindo as diretrizes do desenvolvimento sustentável. Para tanto, se faz necessário à 

realização desses mapeamentos que permitem a obtenção de resultados acurados e rápidos quando realizados 

com base no Geoprocessamento, pois se mostra apto para efetuar processamentos operacionais e técnicos 

aplicáveis, no que se refere a compreensão de uso e ocupação do solo para o ordenamento territorial (SOARES 

et al., 2014). 

Dentre a gama de ferramental disponibilizada pelas técnicas de geoprocessamento, o Sensoriamento 

Remoto, é uma alternativa que viabiliza a extração de informações geográficas a partir de imagens de alta 

resolução espacial, já que estas comportam uma infinidade de dados algoritmos que traduzem as dinâmicas 

eletromagnéticas dos objetos espaciais facilitando estudos acerca das dinâmicas de ocupação e uso do solo 

(ALVES e CONCEIÇÃO, 2015). 

Algumas pesquisas como a de Freitas e Guedes (2018) realizaram o mapeamento do uso e cobertura do 

solo usando as técnicas de vetorização por meio da interpretação visual de imagens e trabalho de campo para a 

validação dos dados. Essa pesquisa por sua vez, experimentou os classificadores não supervisionados e 

supervisionados e sua interpolação algorítmica a partir dos números digitais das respostas espectrais dos alvos 

gerando dados em formato rasters.  

Vale salientar que existe em todo estado de Alagoas um grande mapeamento chamado de Zoneamento 

Agroecológico – ZAAL (2012) que gerou uma base de dados vetorial e raster entre os anos de 2007 à 2009 

subsidiando a geração de intervenções espaciais operacionalizadas pelo Estado. Dente esses produtos, encontrou-

se informações sobre o mapeamento de uso e cobertura do solo com imagens CBERS / LANDSAT 5 entre 2007 

à 2009 da mesma área de estudo. Essa pesquisa, aprovada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação IFAL/CNPQ/FAPEAL no edital nº 03 PRPI/IFAL, de 

11 de maio 2017, intitulada como “Mapeamento do uso e cobertura do solo da Colônia de Pescadores do 

povoado de São Pedro, Jaramataia - AL, com uso de Geoprocessamento”, diferente do estudo do ZAAL (2012), 

realizado em escala regional, objetivou atualizar em escala de semi detalhe os diferentes usos e coberturas do 

solo na região do entorno do território pesqueiro da Colônia Z-29 do Açude de Jaramataia, se utilizando de 

imagens LANDSAT 8 e a metodologia do uso e cobertura da terra do IBGE (2013) levando em consideração a 

dinâmica e o cotidiano dos pescadores e os outros agentes do território e sua relação com o solo. 

Além de atualizar o mapeamento que se encontrava defasado em 10 anos, a pesquisa pôde se aproximar 

da realidade das práticas sociais que moldam o espaço, por meio das atividades de campo e ações extensionistas 

foi possível compreender como se desdobram as transformações espaciais, que estão fortemente ancorados nos 

saberes e fazeres ancestrais da comunidade pesqueira que é tradicional.  

Apesar do forte caráter técnico que o Geoprocessamento possui para geração de dados, o caminhar com 

outros pesquisadores, contribuiu com doses de análises sociais para entender as modificações do espaço 

geográfico por agentes tão específicos que criaram às margens do maior Açude federal do estado de Alagoas, 

condições para viver na dialética entre terra e água, Kuhn (2009). 

Esse trabalho realizou um levantamento de informações através de fotointerpretação e coleta de dados in 

loco a respeito do uso e ocupação do solo, no entorno do território pesqueiro do Açude de Jaramataia, construído 

pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS no final década de 1960 do século XX, ver 

Oliveira et al (2017), situando-se no meio do recorte espacial que abrange uma área de seis municípios. A 
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imagem utilizada foi oriunda da plataforma de satélite LANDSAT 8, cena 215/067 com imageamento do dia 

05/12/2017, período de maior umidade em que tanto a vegetação de Caatinga e os corpos d’água responderam 

sensorialmente bem, contribuindo para as análises espaciais e abrindo possibilidades para gestão democrática e 

reconhecimento do território pesqueiro em análise.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Área de Estudo 

O recorte analisado por este trabalho engloba seis municípios do território da Bacia Leiteira alagoana, 

sendo eles: Major Isidoro no extremo Norte, maioria da área municipal de Jaramataia ao centro, Batalha na 

porção Sudoeste, um pequeno trecho de Craíbas no extremo Nordeste, Girau do Ponciano no Centro-Leste e 

Traipu à Sudeste, compondo uma poligonal de análise entre as coordenadas 9° 36’ 36” S, 37° 02’ 18” O; 9° 36’ 

36” S, 36° 54’ 11” O; 9° 45’ 35”, 37° 02’ 18”; 9° 45’ 35”, 36° 54’ 11”, como pode-se observar na figura 1.  

 

 
Figura 2:  Mapa de localização da área de estudo. 

ELABORAÇÃO: FARIAS; J.L.N de, 2018. 

 

Ao todo, a área desse recorte corresponde a aproximadamente uma área de 242,973 Km². Justifica-se essa 

abrangência pela mobilidade espacial que os pescadores possuem dentro do recorte percebidas por Oliveira et al 

(2017) , sobretudo com os assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em Girau do Ponciano, 

além disso as práticas de caça, trabalho e etnousos fitoterápicos alcançam as manchas de vegetação original mais 

expressiva, ultrapassando o limite de Jaramataia, que situado ao Sul do recorte localiza-se no município de 

Traipu.  

Não diferente das paisagens arrasadas da Unidade Depressão Sertaneja, a área de estudo possuí 

características morfológica pediplanadas, por vezes interrompidas por espaçadas ocorrências de maciços e cristas 

residuais, matacões e mais ao norte, rumo a direção de Pernambuco planaltos e chapadas sedimentares. 

A vegetação da área do recorte é predominantemente composta pelo domínio caatinga, transitando entre 

os subtipos floresta estacional e uma pequena parcela de arbórea aberta. Sendo formada por vegetação arbustiva 

e rala, expressando-se sobretudo através de cactácea e bromeliáceas, com espécies como mandacaru (Cereus 

jamacaru), catingueira (Caesalpinia pyramidalis) , palma (Opuntia fícus-indica) e xique-xique (pilocereus 

gounellei). 

Com relação ao solo da região, este é composto por três unidades de acordo com o IMA/EMBRAPA 

(2013). O Planossolo que é composto de material mineral e contendo um horizonte A ou E sucedido por um B e 

possui uma expressiva concentração de argila. O Neossolo Regolítico, que apresenta contato lítico numa 

profundidade acima de 50 cm e não possui horizonte tipo B. E o Neossolo Quartzarênico que não apresenta 
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contato lítica na profundidade de 50 cm, e possui uma sequência de horizontes A-C, com uma textura de areia ou 

areia franca em seus horizontes. 

Localizada na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, a área de estudo é banhada pela sub-bacia do Rio 

Traipu, que mantém seus principais afluentes: os Riachos das Pedras e o Urubu. O padrão de drenagem do rio 

Traipu é predominante paralelo, isto é, tem um controle estrutural que favoreceu o surgimento de correntes 

fluviais paralelas que nutrem os cursos principais, (CPRM, 2005). Além disso, a área detém do maior açude do 

estado de Alagoas, no município de Jaramataia, construído pelo Departamaneto Nacional de Obras Contra a Seca 

– DNOCS no ano de 1967, possuindo uma capacidade de 19.000 m³ em 340 hectares.  

Devido a sua posição central no polígono da área de estudo, e por abrigar a comunidade tradicional de 

pescadores da Colônia Z-29, que sobrevivem através das relações terra e água no açude do DNOCS em 

Jaramataia, conforme observou Oliveira et al (2017), os saberes e fazeres, construídos socialmente e transmitidos 

de geração a geração coloca as questões da terra na agenda de debates, mesmo entendendo que a captura da 

pesca se estabelece em ambiente de água.  

O autor perceberá ainda que a identidade territorial dos pescadores da Colônia Z-29 estão imersas na 

complexidade da dialética terra e água, visto que o pescador não é peixe para viver somente de agua e aprofunda 

suas análises, derivadas das narrativas dos pescadores, que a cadeia produtiva do pescado se realiza como elo 

que unem a terra com a agua em seus diversos segmentos.  

O Povoado de São Pedro possui aproximadamente 800 moradores que sobrevivem graças aos projetos de 

assistência social do governo federal, como o Bolsa Família e o seguro Defeso, este último ocorre somente 

quando o açude é “fechado” para reprodução das espécies aquáticas (peixes e crustáceos). Oliveira et al (2017) 

também apresenta indicadores sociais dos pescadores que correspondem a baixa renda e escolaridade, o que 

demonstra um frágil dinamismo socioeconômico em sua cadeia produtiva que encontra-se desarticulada. Como a 

maioria desses sujeitos, residem no município de Jaramataia, no que diz respeito à empregabilidade, os setores 

que mais empregam a mão de obra relacionam-se ao setor terciário da economia, sobretudo às atividades 

comerciais e serviços. A maior parcela dos assalariados são funcionários estáveis ou contratados pelo serviço 

público municipal ou estadual.  

 

Materiais 
Para este trabalho, foram utilizados os seguintes materiais: 

• Dados Vetoriais dos limites municipais do IBGE (2017);  

• Computadores e softwares (Envi 5.3, ArcGis 10.5, Qgis 2.18 e Google Earth); 

• GPS Garmin Etrex 30, câmera fotográfica e smarthphones; 

• Dados de pontos de controle coletados em campo; 

• Imagem de satélite da plataforma LANDSAT 8, do dia 05 de dezembro de 2017, cena 215/067, com 

uma resolução espacial de 30 metros, exceto a banda 8 que possuí 15 metros. 

 

Metodologia 

A metodologia dessa pesquisa se deu em duas grandes etapas (figura 2), envolvendo atividades em 

laboratório e em campo para reconhecimento de área e para a validação dos dados gerados.  

 
Figura 2: Metodologia empregada na pesquisa. 

Elaboração: FARIAS, J.L.N de, 2018. 
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Na primeira delas, se deu as atividades relacionadas ao levantamento bibliográfico acerca de conceitos 

chaves para a pesquisa sobre uso e cobertura do solo, geoprocessamento com ênfase nos classificadores não 

supervisionados e supervisionados. Além do levantamento do estado da arte foi realizada a busca de informações 

em dados secundários sobre a região do recorte da pesquisa em órgãos institucionais como a IBGE (2017) ZAAL 

(2012) IMA, EMBRAPA (2013). Durante a pesquisa, foram realizadas duas etapas de ponto de controle que 

alimentou as verdades de campo e facilitou a fotointerpretação e a etapa de processamento, ver figura 3. O 

trabalho de campo, além de permitir a análise in loco como enfatiza Freitas e Guedes (2018), possibilita também 

a comprovação e validação das informações que foram construídas ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento da pesquisa, sendo então uma etapa indispensável.  

  

 
Figura 3: Mapa de Pontos do Primeiro e do Segundo Campo, e imagem da área de estudo à direita.  

Elaboração: FARIAS; J.L.N de, 2018. 

 

 Na segunda etapa foram desenvolvidas as atividades ligadas ao Sensoriamento Remoto, mais 

precisamente o Processamento Digital de Imagens – PDI com suporte software Envi 5.3. Nessa etapa, 

inicialmente foi realizada a triagem de bandas e o recorte da cena para gerar a composição colorida. Foram 

testadas composições que reuniam as bandas 5 (0.845 – 0.885 (R)), 4 (0.630 – 0.680 µm (G)) e 3 (0.525 – 0.600 

µm (B)) que detinham as melhores geoinformações, discriminando os alvos da imagem. Em seguida aplicou-se 

um filtro linear 2% para correção de ruídos.  

Com os ruídos reduzidos realizou-se a fotointerpretação dos objetos espaciais. Nela, os aspectos 

analisados foram cor/tonalidade, textura, padrão, tamanho, forma e localização, seguindo os parâmetros 

estabelecidos por Florenzano (2007). O Google Earth auxiliou na identificação de alguns objetos espaciais que a 

imagem de 30 metros não permitia identificar. Para classificar e nomear os alvos identificados fez-se o uso da 

metodologia do IBGE (2013), adaptando-a com a realidade da pesquisa, seguindo as regras dos níveis 

hierárquicos I, II e III. 

No processamento foram testados a interpolação de dois algoritmos não supervisionados, o kmens e 

Isodata. O kmeans usa o método de pixel a pixel, incorporando informações dos pixels vizinhos (GONÇALVES 

et al., 2008). O Isodata por sua vez agrega os padrões similares de cinza em uma mesma classe a partir de um 

procedimento de mínimos pixels, onde para cada classe é determinado um valor mínimo de pixels.  A imagem 

foi recalculada para gerar 7 classes que apresentaram muitos equívocos em comparação com as informações de 

campo e da fotointerpretação. Foram testados três classificadores supervisionados Máxima Verossimilhança 

(MAXVER), Mínima Distância e Distância de Mahalanobis. Segundo Moreira et al. (2016) para supervisionar 

uma classificação é necessário estabelecer uma região de interesse de treinamento chamada de ROI’s, onde o 

usuário indica ao programa as classes, por critério de homogeneidade, que se deseja separar entre usos e 
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cobertura do solo. O produto mais satisfatório correspondeu a classificação Distância de Mahalanobis que 

interpolou os dados gerando 8 classes de acordo com a metodologia do IBGE (2013). 

Como as unidades de usos rurais possuem um parcelamento muito intenso do solo e existe uma limitação 

de resolução espectral da imagem, foi necessário submeter o produto a etapa de pós processamento, onde foi 

aplicado um filtro Majority Minority Analysis, para redução de pixels com resposta espectral confusa.  Após isso, 

foi elaborado um mapa de uso e ocupação com uso dos programas ArcGis 10.5 e QGIS 2.18. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Elementos da Fotointerpretação 

Segundo Florenzano (2007), a técnica de interpretação de imagens consiste não somente em identificar 

objetos e padrões, mas sim atribuir um sentido, um significado as materialidades espaciais. Para tanto, um fator 

crucial sobre a fotointerpretação diz respeito a qualidade da resolução da imagem analisada, pois quanto melhor, 

mais fácil será a interpretação e a obtenção de informações.  

Observando tais aspectos no padrão da resposta espectral da imagem da área de estudo, e utilizando-se da 

metodologia de classificação do IBGE, os objetos espaciais foram divididos em oito classes e reconhecidos na 

imagem por meio da fotointerpretação. Na classe das Savanas Estépicas Arborizadas, observou-se tons de 

vermelho, variando entre paletas mais claras a mais escuras, uma textura rugosa e forma irregular, estando 

localizada em parcelas mais altas do terreno. 

A classe das Savanas Estépicas Secundárias apresentou tons de bege e verde acinzentado, além de poucas 

mostras de vermelho, textura pouco rugosa e forma irregular, ocorreu em parcelas distribuídas pela área do 

recorte. A vegetação Estepe Estacional expressou tonalidade de verde escuro com pouca variação do verde, 

textura pouco rugosa e forma irregular, sua ocorrência foi comum em grande parte do recorte. A classe da 

Lavoura Permanente foi respondeu em tons de verde e verde/azul piscina textura rugosa e forma irregular com 

ocorrências em poucos trechos da área. 

A classe das Lavouras Temporárias ou Pastagem apresentou alvos em tons de salmão, textura lisa e forma 

regular, e teve ocorrência em alguns trechos espalhados do recorte. Os objetos da classe Solo Exposto 

apresentaram a cor branca, textura lisa e forma irregular, tendo acontecido em poucas localidades na área. A 

unidade das Áreas Urbanas foi ilustrada por uma tonalidade variando entre o verde e o azul piscina com uma 

textura lisa e forma regular, apresentando pouquíssimas ocorrências dentro do recorte. A classe dos corpos 

d’água expressou a cor preta com uma textura lisa e forma irregular/curvilínea, apresentou uma ocorrência 

significante na área.  

 

Pré-Processamento da Imagem 

Na etapa de pré-processamento foi selecionada a imagem no banco de dados disponibilizado pela USGS 

com menor cobertura de nuvem e no período de saturação das águas do açude, correspondendo a estação úmida. 

A plataforma escolhida foi a LANDSAT 8, em virtude de seu recorrente uso entre pesquisadores e em razão da 

gratuidade de sua aquisição (QUEIROZ et al., 2017). A cena selecionada corresponde ao imageamento do dia 

05/12/2017, cuja órbita é 215 e o ponto da cena é 067 com projeção UTM, tendo como ponto de referência o 

Datum WGS 1984. 

De posse dessa imagem, com o uso do Envi 5.3 efetuou-se o recorte da cena, com base no shape de 

delimitação municipal do IBGE (2017) e a geração de uma máscara retangular, delimitando a área total dessa 

pesquisa. Partindo da centralidade da presença do açude DNOCS na área do recorte, foi considerado também as 

áreas do entorno com relevantes presença de manchas significativas no contexto espacial de vegetação e formas 

específicas de relevo, tanto a Norte quanto ao Sul do açude. Para o reconhecimento dessas unidades foi utilizada 

a carta topográfica de Arapiraca (SC.24-X-D-V) e as cartas do Zoneamento Agroecológico de Alagoas Pão de 

Açúcar (Sc.24-X-D-IV) e Arapiraca (SC.24-X-D-V).  

Após o recorte foi realizado a seleção de bandas, considerando os canais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do LANDSAT 

8 por deterem a mesma resolução espacial de 30 metros. Dentre essas, foram escolhidas as bandas 3, 4 e 5 por 

apresentarem maior contraste e diferenciação dos alvos imageados.  

Para composição de falsa cor foram realizados testes para escolha do tripleto na tentativa de realçar os 

alvos capturados pelos sensores. Dentre as combinações geradas, a que gerou resultados mais satisfatórios foi à 

composição R5G4B3. Sendo submetida a um filtro de realce linear de 2%, objetivando melhorar o aspecto da 

imagem. 
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Processamento da Imagem 

A partir dessa composição partiu-se para a classificação não supervisionada de imagens utilizando os 

algoritmos Kmeans e Isodata. O algoritmo Kmeans calcula a partir da mínima distância entre os dados dos pixels 

enquanto o Isodata opera embasado no cálculo “mínimo de pixels”, que agrega a cada classe um número de 

pixels determinado (CAMPOS et al., 2016). Esses algoritmos por serem não supervisionados não permitem que 

o operador determine quantas classes serão geradas, podendo gerar partições distintas quando são realizadas 

diversas simulações num mesmo conjunto de dados (GONÇALVES et al., 2008). Apesar desses dois 

classificadores terem seus algoritmos baseados em diretrizes distintas, o resultado obtido por eles foi 

equivalente, conforme demonstra a figura 4 abaixo. 

 

 
Figura 4: Classificações não supervisionadas Kmeans (à esquerda) e Isodata (à direita). 

Elaboração: FARIAS; J.L.N de, 2018. 

 

Após isso, essas classificações foram analisadas, onde elaborou-se uma comparação entre os alvos da 

imagem original e o produto da classificação, permitindo assim delimitar as classes que foram mais homogêneas 

e aquelas que apresentaram maior grau de confusão. Conforme a tabela 1 demonstra, todas as classes apresentam 

confusão entre si, ou confusão de unidades, o que comprova que esses algoritmos não foram satisfatórios na 

interação dos dados presentes na imagem, requerendo-se deste modo o uso de algoritmos supervisionados, que 

permitem com o uso de coleta de amostras chamadas “ROIs” que o operador delimita por critério de 

homogeneidade as classes que serão geradas. 

 

CLASSE COR % ANÁLISE QUALIDADE DA 

CLASSIFICAÇÃO 

1 Vermelho 14,7 Classificou os corpos 

d’água, cursos de rios, 

vegetação densa e de 

grande porte. 

Apresenta confusão de unidades. 

2 Verde 12,8 Classificou vegetação de 

porte intermediário. 

Classe mais homogênea. 

 

3 Azul 16,4 Vegetação de médio porte 

espaçado. 

Apresenta confusão com a classe 

Savanas Estépicas Secundárias. 

4 Amarelo 14,7 Classificou vegetação de 

pequeno porte espaçado. 

Apresenta confusão com a classe 

Estepe Estacional Arborizada 

 

5 Ciano 12,1 Classificou área de Apresenta confusão com a classe 
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contato com vegetação de 

pequeno porte. 

Savanas Estépicas Secundárias 

6 Magenta 10,4 Classificou área de 

contato com vegetação de 

médio porte. 

Apresenta confusão com a classe 

Estepe Estacional Arborizada 

 

7 Vinho 18,7 Classificou solo exposto 

com vegetação rala, áreas 

de pasto, área construída 

e vegetação ciliar . 

Apresenta confusão de unidades. 

 

Tabela 1: Análise qualitativa das classes geradas pelas classificações não supervisionadas. 
Elaboração: FARIAS; J.L.N de, 2018. 

 

Com essas áreas ROIs efetuou a classificação supervisionada da imagem, com um maior controle sob as 

classes geradas. A classificação Máxima Verossimilhança apresentou fragilidade na separação das classes 

referentes a área urbana, curso d’água e vegetação, agregando por exemplo os cursos d’água às áreas urbanas. A 

classificação Mínima Distância trouxe confusões no reconhecimento de padrões distintos, tais como a área 

urbana com área de pastos, além de não separar com propriedade as redes de drenagens e estradas pavimentadas   

Diante disso, dentre os classificadores testados, o que obteve os melhores resultados foi o que usa o 

algoritmo Distância de Mahalanobis, que é ponderado pelo resultado do desvio padrão, sendo sensível à 

dispersão da distribuição dos valores utilizados para o treinamento. E esse classificador obteve melhores 

resultados pois é computacionalmente mais completo que outros, sendo mais eficiente na separação dos alvos 

espaciais (MOREIRA et al., 2016). E seu algoritmo é baseado na seguinte equação: 

 
onde Dm (x, y) representa a distância dois vetores de cores (x e y) e A-1 se trata da matriz de covariância 

inversa computada partindo de uma distribuição multivariada de entrada (VALE et al., 2018). 

Conforme a figura 5 abaixo, a classificação Distância de Mahalanobis conseguiu obter um significativo 

grau de separabilidade, apresentando uma pequena confusão da classe Área Urbana com o curso do Rio Traipu, 

isso se deve ao fato dos sedimentos e afloramentos possuírem a mesma composição química dos materiais 

usados para a construção do calçamento da cidade. Além disso, observou-se que a imagem apresentou um alto 

teor de ruídos, necessitando assim de uma etapa de pós classificação para removê-los. 
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Figura 5: Classificação supervisionada Distância de Mahalanobis. 

Elaboração: FARIAS; J.L.N de, 2018. 

 

Pós-Processamento 

Devido ao excesso de ruídos restantes após a classificação da imagem, fez-se necessária uma etapa de 

Pós-Processamento, nesta foi aplicado um filtro Majority Minority Analysis com o objetivo de reduzir os 

mesmos. Esse filtro é um processo com janelas de 3x3, que efetua um filtro que recalcula a moda, segundo os 

seus vizinhos, retirando os pixels mais isolados (PASSO et al., 2013). 

Após aplicado, o resultado obtido apresentou uma melhor homogeneização das classes, sobretudo aquelas 

de menor representatividade, que foram bastante poluídas pelo número excessivo de ruídos. 

Por fim, elaborou-se um mapa de Uso e Ocupação do Solo, utilizando o software ArcGis 10.5, onde as 

cores originais da classificação foram manipuladas para tons de cores mais suaves, para facilitar na visualização, 

além disso foram adicionados ao mapa os dados vetoriais, tanto em linhas (estradas e cursos d’água) quanto em 

pontos (pontos do primeiro e segundo campo). Abaixo, observa-se o resultado na figura 6. 
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Figura 6: Mapa de uso e ocupação do solo. 

Elaboração: FARIAS; J.L.N de, 2018. 

 

Através desse produto, pôde-se extrair informações a respeito da representatividade em Km² de cada uma 

das classes, como pode ser visto abaixo, na tabela 2. 

 

CLASSES AREA (M²) AREA (KM²) % 

Savanas Estépicas Arborizadas 15.645 15,645 6% 

Corpos D'Água com Destaque à Pesca Artesanal 2.650 2,65 1% 

Solo Exposto 4.564 4,564 2% 

Área Urbana 4.366 4,366 2% 

Estepe Estacional Arborizada 89.892 89,892 37% 

Lavoura Permanente 53.820 53,82 22% 

Lavoura Temporária ou Pastagem 13.778 13,778 6% 

Savanas Estépicas Secundárias 57.989 57,989 24% 

TOTAL 242.704 242,704 100% 

Tabela 2: Representatividade dos usos do solo na área de estudo. 
ELABORAÇÃO: FARIAS, J.L N de, 2018. 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A realização do levantamento do uso e cobertura do solo entorno do açude de Jaramataia revelou que 

diversos usos agropecuários estão conectados a presença desse espelho d’água, rebatendo em interesse sociais e 

econômicos ligados tanto a cadeia produtiva do leite quanto do pescado. 

Vale destacar que a área passa por um processo intenso de desmatamento, desrespeitando as legislações 

ambientais e desarticulado modos de vida próprios como a comunidade pesqueira que vive de maneira não 

capitalista e se relaciona misticamente mais cuidadosa com os recursos da natureza.  

O mapeamento permitiu observar o avanço do processo de antropização com o parcelamento do solo 

como unidade rural e a consequente substituição das áreas de vegetação mais conservada, que corresponde a 
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somente 6% da área total do recorte. E isso ocorre em parte, devido a pecuária extensiva, pois essa gera uma 

necessidade da substituição de vegetação mais densa, por áreas de pastagem (6% do total) para alimentação do 

gado, ou por áreas de vegetação menos densa (37% de estepe estacional arborizada e 24 % de savanas estépicas 

secundárias), para que o animal possa circular com mais facilidade, gerando menos estresse ao mesmo. 

Com relação a classe da Área urbana, essa ocupa somente 2% da área total, o que demonstra que o grau 

de urbanização é incipiente na área, com pequenas manchas urbanas. Por meio do trabalho de campo, pôde-se 

perceber que a agricultura na região é de subsistência e pouso assistida no que tange alternativas de convívio a 

semiaridez, o que permite inferir que a área apresenta grande carência de políticas públicas que incentivem o 

crescimento dessa. 

Com relação ao território pesqueiro foi observado que nas margens do açude não existe nenhum uso 

agrícola que articule a comunidade para produção de renda. De acordo com Oliveira et al (2017) os pescadores 

não possuem a posse das terras e nem o reconhecimento de seu território. Suas atividades em ambiente de água 

também se apresentam limitados e em risco, já que parte do esgoto e do lixo das unidades habitacionais do 

entorno, despejam esses resíduos no açude. A ausência do Estado na geração de estratégia e capacitação técnica 

são sinais de conflito para evitar a manutenção do território e manter a concentração de terras na burguesia rural 

do sertão alagoano, como nos alerta Kuhn (2009). 

No que diz respeito aos algoritmos de classificação, uma dificuldade encontrada foi com relação à 

resolução de 30 metros da imagem LANDSAT 8, pois esta não permitia a diferenciação de alguns alvos 

específicos com maior precisão, o que pode ter gerado confusão entre as classes e afetado no processo de 

homogeneização. E para reduzir esses efeitos foi preciso a aplicação do filtro de imagem, minorizando as 

confusões, e promovendo uma maior homogeneização das classes. 
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RESUMO: Muitas propostas de mapeamento participativo têm trazido para o ordenamento territorial os 

principais sujeitos conhecedores e interessados pela manutenção de seus territórios. Dentre eles destacamos os 

pescadores do maior açude do estado de Alagoas, situado no Povoado São Pedro, Jaramataia. No intuito de 

minorar os impactos gerados pela seca, o açude foi construído em meados de 1960, e hoje contribui 

socioeconomicamente com a comunidade tradicional de pescadores da Colônia Z-29. Essas águas apresentam 

múltiplos usos, mediados por relações místicas e subjetivas derivadas dos saberes e fazeres reiterados 

socialmente de geração a geração. Objetivou-se utilizar a metodologia da etnocartografia como ferramenta para a 

gestão do território pesqueiro por meio da elaboração de mapas mentais a fim de externar a cosmovisão dos 

pescadores sobre os usos da água. Participativamente, a metodologia envolveu pescadores e pescadoras que por 

meio de entrevistas semiestruturadas, rodas de conversa e místicas detalharam os principais usos que foram 

registrados em forma de mapas mentais. As etnocartas refletem cosmolocalidades e cosmogonias para além das 

materialidades espaciais, como os locais sagrados e místicos, ocorrências de acidentes, local de difícil e fácil 

pescaria, variedade de ictioespécies, área de concentração de ruminantes, local de abastecimento do corpo 

d’água, usos domésticos, presença de esgotos, reprodução das espécies e vegetação lenhosa, mostrando a 

multidimensionalidade que a cartografia participativa adquire quando inserimos os sujeitos para a compreensão e 

apropriação de seu território. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cartografia social, mapas mentais, pescadores. 

 

Ethnomapping participative in the colony Z-29 in Village of São Pedro, 

Jaramataia: Giving senses to the uses of water of the dam 

 

ABSTRACT: Many proposals for participatory mapping have brought to the land planning the main subjects 

knowledgeable and interested in the maintenance of their territories. Among them we highlight the fishermen of 

the largest dam in the state of Alagoas, located in the Village São Pedro, Jaramataia. In order to reduce the 

impacts caused by the drought, the dam was built in the middle of 1960, and today contributes 

socioeconomically with the traditional fishing community of the Colony Z-29. These waters have multiple uses, 

mediated by mystical and subjective relationships derived from socially reiterated knowledge and practices from 

generation to generation. The objective of this study was to use the methodology of ethnocartography as a tool 

for the management of the fishing territory through the elaboration of mental maps in order to express the 

worldview of the fishermen on the uses of water. Participatively, the methodology involved fishermen and 

fishermen who through semi-structured interviews, talk wheels and mystics detailed the main uses that were 

recorded in the form of mental maps. The ethnocards reflect cosmolocalities and cosmogonies in addition to 

spatial materialities, such as sacred and mystical sites, occurrences of accidents, a site of difficult and easy 

fishery, variety of ichthyspecies, area of ruminant concentration, place of supply of the body of water, uses 

presence of sewage, reproduction of species and woody vegetation, showing the multidimensionality that 

participatory cartography acquires when we insert the subjects for the understanding and appropriation of their 

territory. 
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KEYWORD: social cartography, mental maps, fishermen. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas, no campo das ciências humanas se observa o crescimento de pesquisas pautadas na 

utilização dos mapas mentais como recurso metodológico de coleta de informações dos territórios e seus povos. 

Pesquisadores como Kozel (2009), Santos (2017) e Alves (2018) são exemplos geográficos que exploram o 

recurso para além do seu aspecto propriamente cartográfico e os compreendem como textos culturais carregados 

de geograficidades, reveladores do cotidiano e de relações de poderes.  

Os mapas mentais são projeções cognitivas que podem ser expressas de diversas formas como os 

desenhos e esboços. Eles exercem principalmente a função de tornar visíveis os saberes e os sentimentos de 

determinado grupo tanto sobre a realidade, quanto sobre os imaginários que permeiam o território onde a vida 

comunitária se reproduz. 

Santos (2017), ao trabalhar com povos indígenas destaca a geograficidade e a geração de “mapas 

humanistas”, pois refletem a estruturação cognitiva do espaço apontando caminho para compreensão da geração 

e organização dessas imagens mentais. A percepção espacial neste caso atua como fator simbólico da atribuição 

de valores e da construção de significâncias territoriais. 

Para Kozel (2009) apesar das diversas representatividades que os mapas mentais podem assumir, estes 

são concebidos pela sensível observação humana, uma vez que são elaborados por sujeitos históricos, podem 

reafirmar a identidade de um grupo e suas subjetividades sobre espaços produzidos e construídos materialmente, 

e são cosmolocalizados pela ressignificação simbólica coletiva recriada pelos sujeitos.  

Ao contrário do que a tecnicidade da cartografia convencional propõe, as reflexões geradas pela 

etnocartografia, segundo Ataide (2011) compreende os mapas mentais como repositório de conhecimentos 

diversos, sobretudo os locais e tradicionais, que além de especializar ações também permitem a compreensão da 

dinâmica dos agentes territoriais. A etnocartografia vai problematizar o poder contido nos mapas mentais e 

coletivos que além de retratar espacialidades, são reveladoras de identidade, contribuindo para sua consolidação 

para a luta e resistência de comunidade tradicionais como as apontadas nos estudos de Silva (2016 e 2017) e 

Santos (2018) que verificam por meio do etnomapas suas cosmolocalidades, os sentimentos de pertencimento, a 

identidade e as territorialidades.  

É nessa atual configuração que as metodologias baseadas em “cartografia possíveis”, como 

problematizada por Santos (2018), tem se fortalecido, visando fomentar a participação das coletividades locais, 

aplicando e difundindo os conhecimentos tradicionais com o propósito de que se possa conhecer a própria 

realidade e gerenciar em conjunto e de modo participativo o território com seus habitantes (SILVA, 2017). 

Segundo Silva (2016) o mapeamento participativo á instrumento da Cartografia social auxilia sujeitos e 

coletividades na compreensão sobre o território e seus múltiplos usos, de tal modo que proporciona aos sujeitos 

se colocarem não apenas como usuários de mapas, mas sim como “fazedores de mapas” e intérpretes de suas 

próprias geograficidades. Além disso, o mapeamento é visto como elemento chave de capacitação, engajamento 

para o fortalecimento das identidades territoriais, frente às lutas e processos que tentam desarticular esses 

espaços de vida. 

Conforme Almeida (2012) os sujeitos fazem uso dos conhecimentos tradicionais como critério 

fundamental para os elementos de auto-identificação. Esse fato evidencia que os grupos se autodenominam 

tradicionais como forma de garantir a sua sobrevivência e de se fortalecer diante da ameaça da destruição de sua 

identidade e de sua territorialidade. 

Ataide (2011) aponta novas possibilidades quando associa a subjetividade dos mapas mentais aos 

recursos tecnológicos da Cartografia Digital, encontrando nos Sistemas de Informações Geográficas – SIG, 

suporte tecnológico capaz de agregar dados gráficos e descritivos, perspectivas científicas e saberes tradicionais 

gerando associações, correlações e análises de multicritérios (MOURA, 2016) que auxiliam na tomada de 

decisões para o planejamento e gestão dos territórios. 

Já que os conhecimentos tradicionais aplicados à cartografia social têm por objetivo tornar visível a 

perspectiva dos indivíduos sobre o espaço vivido, a adoção dessa metodologia justifica sua relevância, pois 

apresenta capacidade de contribuir para gestão do território que é realizada por órgãos governamentais e que 

muitas vezes desconsidera saberes, desejos e práticas dos sujeitos que nele habitam. Por isso, é comum a 

utilização de mapas produzidos a partir da cartografia convencional, as ações são baseadas algumas das vezes 

por via de dimensões que não compreendem o universo dos multisignificados, porém com rigorosa obediência a 

escala e as conversões cartográficas que não refletem as questões indenitárias e simbólicas que as comunidades 

reproduzem sobre o espaço que habitam.  
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Os trabalhos Moura (2016) e Silva (2016 e 2017) são exemplos de aplicabilidade da cartografia social que 

por meio da metodologia participativa tornou possível conciliar técnicas e resultados da Cartografia Digital com 

as observações de campo, saberes e fazeres e as cosmolocalidades para construir a base Etnocartográfica, 

permitindo na gestão territorial a inserção das percepções das comunidades tradicionais. 

Partindo dos saberes e fazeres dos pescadores e pescadoras da Colônia Z-29 do Povoado de São Pedro do 

município de Jaramataia – AL, essa pesquisa objetivou compreender por meio da produção participativa de 

etnomapas as dinâmicas e os agentes pesqueiros e seus rebatimentos na geração dos múltiplos usos e sentidos 

das águas, cartografando elementos e processos importantes para o território que ajudam a compreende-lo para 

além de sua importância produtiva enquanto arranjo econômico. Os etnomapas foram capazes de revelar, por seu 

poder de síntese cartográfica, práticas cotidianas e indenitárias que estão fortemente ligadas/imersas ao açude 

DNOCS, e estas por sua vez produzem as sobreposições e justaposições dos múltiplos usos de conotação 

econômica, política, biológica, simbólica, afetiva e mística dessas águas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Mesmo sendo um trabalho que envolve geoprocessamento e uma forte base cartográfica convencional 

essa pesquisa traduz muito os desafios de construir, por meio das possibilidades existentes, novos caminhos 

metodológicos alinhados com a complexidade de novos fenômenos de análise, sobretudo quando se associa 

Cartografia Digital e Geografia Cultural.  

O desafio se tangencia quando as abordagens cartográficas são revestidas por um viés mais 

fenomenológico, onde percepção e cognição espacial ganham a tônica para o estudo das territorialidades, ver 

Ataide (2011) e Silva (2016 e 2017). Mesmo abarcando um mundo de sensações, constituído por subjetividades, 

essa pesquisa não deixou de contemplar a dialética da vida pesqueira cujo centro parte da relação indissociável 

entre terra e água, que é analisada por Oliveira (2017). 

Como se trata de uma pesquisa de fronteira metodológica tênue, entre técnicas, emoções e afetividades 

ela se desdobrou em etapas não lineares, mas processuais tanto para a inserção da equipe de pesquisa no campo 

como para a negociação de sua aplicação e aplicabilidade com os pescadores. 

Queremos destacar que todos os membros dessa pesquisa desenvolveram individualmente trabalhos de 

diferentes temáticas e abordagens teóricas e metodológicas sobre a Comunidade de São Pedro em Jaramataia. 

Desde a análise da criação das territorialidades e seus agentes, dos usos e coberturas do solo, da avaliação da 

qualidade da água do Açude e do estudo da etnobotânico pesqueiro voltado para fins medicinais, percebemos 

que entre arcabouços metodológicos diferentes os saberes e fazeres dos pescadores eram quem alimentavam 

essas pesquisas e por ventura nos uniu nessa proposta de investigação de caráter multidisciplinar. Gerar 

etnocartas, por meio da metodologia da etnocartografia foi mais uma rica possibilidade de reconhecer 

profundamente os sujeitos aos quais trabalhamos e seu território.  

A nossa antiga inserção no território, desde o ano de 2016, nos permitiu, graças à aplicação de projetos 

extensionistas, a facilidade no acesso as informações, deslocamentos intraterritorial e mais que isso a confiança 

de pesquisar que só se adquire com o tempo. Somando os resultados encontrados nas pesquisas que 

individualmente realizamos, pudemos compreender que o espaço inorgânico da água, onde se pesca e hidratam 

os animais, também é um espaço místico e uma parte material/subjetiva que compõem o ser pescador.  

A participação observante, os relatos de campo e a construção da base de Sistemas de Informações 

Geográficas nos trabalhos sobre o uso e cobertura do solo e a etnobotânica nos conduziu a sair em procissão, 

como os pescadores fazem na festa de devoção ao Santo São Pedro, a migrar com nossas inquietações do 

ambiente de terra para o ambiente de água, buscando os elos da cosmolocalidade que mantém dialética e 

fenomenologia numa única abordagem.  

Para tanto, associamos a multidisciplinaridade da análise científica enriquecendo o olhar geográfico com 

as técnicas antropológicas, se apropriando da geoetnografia, pois 

 

Utilizando a geoetnografia conseguimos compreender a comunidade estando 

inserida nela, utilizando a percepção que os moradores tem de si, ouvindo suas 

histórias, presenciando as atividades desenvolvidas no cotidiano, percebendo suas 

culturas, conhecendo suas atividades diárias, notando o sentimento que possuem 

para com a comunidade e o que ela significa para os seus moradores [...]. (ROCHA 

et al, 2017, p. 286) 

 

Por meio da geoetnografia foi possível alcançar a compreensão das normas, símbolos e códigos 

territoriais e então acessar para além do estereótipo da paisagem materializada o território conturbado que 

reivindica para si e seus sujeitos o reconhecimento legal. O caminhar no território teve como objetivo “[...] 
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buscar entender pela visão ‘deles’, de como ‘eles dizem’ e sobre a forma ‘como eles vivem’.” (SOUZA, 2013). 

Por isso que as etnocartas estão carregadas de intencionalidades das mais variadas possíveis, desde a valorização 

de suas crenças, quanto a reivindicação de reconhecimento de seus saberes empíricos. Assim, 

 

[...] O pesquisador que utiliza a geoetnografia como instrumento de análise não pode 

ser meramente um observador distante do seu objeto de pesquisa, ele precisa 

acompanhar minuciosamente cada gesto, ação e reflexão, no intuito de entendê-lo 

em sua essência. Essa aproximação com o objeto proporciona ao pesquisador uma 

maior visibilidade, ele é percebido como um conhecido de todos, o que facilita o 

diálogo e a troca de informações [...]. (ROCHA et al, 2017, p. 288) 

 

Associado a essa aproximação e valorização dos saberes e fazeres comunitários e ancestrais foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas em forma de rodas de conversa no momento também que se aplicava a 

oficina intitulada de “Cartografia das águas”, mediadas pela técnica da mística. Para Carvalho (2011) a mística 

encenada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), constitui: 

 

Um ato político essencialmente representativo tal qual uma peça teatral, em que seu 

“roteiro” tem sua base em fatos marcantes que ocorreram no decorrer da luta pela 

construção de um “mundo” melhor, mais justo, mais cidadão, assim como recordar, 

e mesmo celebrar pessoas que fizeram e fazem diferença na construção deste, enfim, 

episódios marcantes que devem ser revistos, (res)sentidos, transmitidos e 

compartilhados. Nesta são utilizados elementos da natureza, a exemplo: a terra, a 

água, as flores, folhas, frutos, assim como objetos materiais que são importantes 

para a vida do homem do campo, tal qual a enxada, a foice, compartilham espaço 

com livros de pensadores variados, que complementam a formação política e a 

reflexão dos assentados em relação a seu contexto sócio-político, histórico, cultural 

e educacional. (CARVALHO, 2011, p. 1) 

 

De acordo com o que é socializado pelo MST, a mística pode ser compreendida como uma metodologia, 

que traz importantes significados para a vida dos participantes, que compartilham de forma lúdica seus 

conhecimentos, e que vem sendo expandida em outros espaços com fins pedagógicos. 

Além da aproximação e desenvolvimento de laços de solidariedade com os pescadores, foi possível 

capturar as dimensões da vida com base na discussão teórica sobre etnocartografia apresentada por Ataide 

(2011), além do uso de fotografias, mapas mentais, imagens de satélite da plataforma Google Earth, rodas de 

conversas, místicas temáticas, e percepções de campo registradas em diário de campo.  

Os etnomapas foram produtos de diálogos e avaliações estabelecidas com lideranças da comunidade, 

tanto com os pescadores e as pescadoras mais experientes, quanto com os mais novos que assumem o papel de 

produtores e reprodutores dos saberes e fazeres, identidades plurilocalizadas e as multiterritorialidades tanto 

simbólicas quanto materialmente produzidas nesse território. A escolha dos participantes obedeceu os critérios 

apontados por Ataide (2011) levando em consideração os pescadores mais experientes mesclados com os mais 

novos, entre pescadores e pescadoras sem priorizar os gêneros, contudo abarcando as diferentes visões de 

mundo. O processo foi participativo, como indica Silva (2017) a fim de dialogar sobre os diversos usos e 

dinâmicas econômicas, culturais, místicas, biológicas, políticas, entre outros que se realizam de maneira 

complexa e fenomenológica no Açude. 

Para realização do mapeamento participativo levamos em consideração a percepção dos pescadores que 

traçaram sem interferência inicial a forma que cada um concebia o açude. Além do medo de não representar 

como se espera existia também a ansiedade da novidade, fatos que se refletem na fala do entrevistado 01 quando 

diz “uma vez desenhei e ninguém entendeu o que foi” (RODA DE CONVERSA, aplicada no dia 20/08/ 2018). 

Mas também envolveu o sentimento prazeroso de dever cumprido expresso na fala do entrevistado 02 quando 

pontua “[...] pra mim foi um aprendizado a mais [...]” (RODA DE CONVERSA, aplicada no dia 20/08/ 2018). 

Notamos que existia uma geografia própria de localização, com etnonomenclaturas para as formas 

geomorfológicas do Açude e todas essas informações enriqueceram o mapeamento da pesquisa. Em seguida foi 

entregue a base cartográfica vetorizada a partir das imagens Google Earth na estação úmida – em que o açude 

encontra sua máxima capacidade de armazenamento hídrico - onde os pescadores a cada análise de multicritérios 

conforme Moura (2016) informavam por meio de pontos, linhas ou polígonos as ocorrências que eram discutidas 

e representadas.  

Após as oficinas esses mapas mentais foram vetorizados em ambiente de SIG usando o Arc Map 10.2 

respeitando o critério de sobreposição de informações iguais sobre o mesmo tema, como validação do 
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mapeamento. Esse contato permitiu observar que a comunidade, paulatinamente, foi se apropriando de seu 

território e as etnocartas geradas refletem aspectos geográficos para além das materialidades espaciais, como os 

locais sagrados e místicos, ocorrências de acidentes, dificuldade e facilidade para pesca, variedade de 

ictioespécies, concentração de ruminantes, local de abastecimento do corpo d’ água, usos domésticos, presença 

de esgotos, reprodução das espécies e vegetação lenhosa.  

Esses produtos etnocartografados sintetizam parte do arcabouço imaterial desse conjunto infinito de 

saberes e fazeres que revigoram, reiteram e formam o território, além disso são ferramentas de luta, 

reivindicação de direitos e sua confecção impacta no espírito cooperativista e manifesta a esfera do poder que 

emana dessa comunidade tradicional pesqueira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O mapa mental como revelador da identidade do pescador 

 
A pesca artesanal é responsável por enriquecer a identidade das comunidades litorâneas e ribeirinhas ditas 

tradicionais, pois ela se desenvolve em estreita relação com a natureza e permite a geração de saberes que 

mediam o modo de vida pesqueiro que é atrelado aos recursos naturais presentes na terra e na água. Essa é a 

mais forte característica dos colonos de nossa área de estudo, suas redes de sociabilidade e saberes entrelaçam 

experiências decorrentes da dialética terra e água e reforçam É nesse contexto que a comunidade pesqueira de 

São Pedro borda seu cotidiano.  

Segundo Oliveira et al (2017) os pescadores foram atraídos à área após as intervenções estatais 

promovidas pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS no final da década de sessenta no 

final do século vinte. De acordo com a figura 1 o Povoado São Pedro está situado no município de Jaramataia e 

se subdivide em três unidades habitacionais, chamadas pelos pescadores São Pedro I, II e III que é conhecido 

como DNOCS. Além disso em sua margem direita vivem os assentados da comunidade Fé em Deus. Todos esses 

habitantes vivem intrinsecamente ligados à cadeia produtiva da pesca e do leite, atividades agropecuárias 

importantes da área.  

 

 
Figura 1: Localização da área de estudo com ênfase no açude. 
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O cotidiano dos pescadores de São Pedro se associa as suas práticas econômicas e culturais que são 

incorporadas ao território que incorpora a identidade coletiva que é e constitui o território, como enfatiza 

Almeida (2012). Mais que sujeitos os pescadores são o território, pois não se deve separar o grupo do seu 

território. Essa abordagem supera a concepção do território enquanto palco das ações dos seus agentes 

produtores, compreendendo-o enquanto unidade complexa, dialética e subjetiva. 

A forma com que os pescadores veem o seu ambiente de moradia, de lazer e de trabalho nos revela muito 

sobre as suas unidades e peculiaridades de identidade, sobre os sentimentos de pertencimento, suas cosmovisões, 

seus saberes e, sobretudo acerca do entendimento e interpretação amplo do espaço. A representação de natureza 

que as comunidades de pescadores tradicionais possuem, resultam de um longo período de ajustamentos 

culturais nos quais os valores, imagens e percepções são desenvolvidas em relação ao meio ambiente natural. 

(DIEGUES, 1995).  

É justamente essa ligação que determina o grau das relações territoriais estabelecidas entre os 

pescadores e seus territórios, que possibilitou também a estes sujeitos fixar raízes às suas identidades, pois os 

agentes do território pesqueiro realizaram a demarcação simbólica de sua área deixando-se conduzir por um forte 

sentimento de pertencimento à terra, à água, às historicidades, os conflitos, os saberes e fazeres e suas práticas 

sociais cotidianas. Mais que o locus de obtenção de pescado o entrevistado 03 apresenta o açude em sua máxima 

interdependência dizendo que “o Açude é nossa vida” (RODA DE CONVERSA, 20/08/2018) comprovando os 

laços de pertencimento territorial e a simbiose geográfica em ser o próprio território. 

Narrativas como estas ilustram as relações da vida-território dos pescadores que lutam para manter suas 

identidades, saberes e fazeres, compondo as cosmovisões e cosmogonias geográficas. O nível de associação 

entre o pescador e o açude é de intensa intimidade, visto que suas dimensionalidades simbólicas se expande para 

características cosmológicas e espirituais, que regem o relacionamento com as águas tanto para o labor quanto 

para as relações com a natureza. Oliveira et al (2017) compreende que o vínculo que os colonos possuem para 

com ás águas justifica-se acima de tudo, por elas serem as formadoras de sua identidade e representarem um 

fenômeno experienciado pelas pessoas que vivem no entorno de suas margens, bordejando o “beiço do açude”.  

Assim, se não existe a terra e a água, não existiria o ente pescador, sem a principal fonte, que é a água, 

não existe a prática pesqueira e nem tão pouco as identidades. Logo, a dialética terra e água condiciona 

diretamente o sentido da existência e a reafirmação da identidade dos pescadores, na ausência desses recursos 

eles sentem-se perdidos, deslocados, desorientados e desarticulados enquanto comunidade tradicional. Estes 

sentidos se confirmaram na fala da pescadora entrevistada 02, que apontou “se não fosse o açude, acho todo 

mundo ia embora”, o entrevistado 04 também completou dizendo “Não tinha essa habitação que tem aqui hoje, 

essa população aqui”. Por fim, o pescador entrevistado 05 assegurou tristemente “Não, não existia, se não fosse 

o açude com certeza aqui não existia.” (RODA DE CONVERSA, aplicada no dia 20/08/2018). 

Como verificado por Silva (2017) a identidade do pescador é construída tendo como pauta essencial os 

significados que se interseccionam no universo entre terra e água que fica explicito nos mapas mentais por eles 

produzidos. Tais mapas trazem elementos de reconhecimento coletivo, bem como cosmolocalidades particulares, 

como as grotas, as proas, os beiços, as localidades compartilhadas que variam em percepções complexas como 

os locais sagrados e místicos, áreas de ocorrências de acidentes, áreas de restrição de pesca, variedade de 

ictioespécies, concentração de ruminantes, atividades recreativas, locais de abastecimento do corpo d’ água, usos 

domésticos, presença de esgotos, dentre outros. 

Para Santos (2017) o nível de detalhamento dos mapas mentais revelam a profunda informação sobre os 

aspectos da vida pesqueira, hábitos dos peixes, locais de riscos de morte, áreas de manifestação do sagrado por 

sobre ou próximo as águas, para Dorsa (2015) esse é um conjunto de saberes ancestrais que é 

 

cumulativo, produzido por gerações sucessivas e evoluindo a cada passagem; é 

empírico, pois confronta-se com o teste da experiência diária e as intempéries do 

tempo, e é dinâmico, uma vez que transforma-se em função das mudanças 

socioeconômicas, tecnológicas e físicas. (DORSA, 2015, p.67) 

 

Utilizando o saber tradicional como ferramenta chave, nas representações contidas nos mapas mentais, 

os sujeitos expressam por meio das ilustrações fatores simbólicos que agregam valor afetivo aos territórios que 

cada pescador possui representado em suas memórias e práticas. Essas cosmovisões sociais são o que Ramalho 

(2011) chama de conjunto de saberes e fazeres que são oralmente repassadas, de geração e geração, de pescador 

para pescador, engendrando, pela fabricação dos discursos, não apenas os saberes, mas o corpo, o sentidos e o 

próprio território. Os mapas construídos acabam reafirmando e espacializando de distintas formas a identidade 

do saber fazer pescador. 
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Os sentidos no/do território pesqueiro: entre percepção e cognição 

 
Levando em consideração que não existe o entendimento de um determinado grupo social enquanto 

unidade coletiva e de identidade sem o reconhecimento do seu território, o trabalho do resgate das percepções 

espaciais, sejam elas culturais, políticas, econômicas e/ou ambientais estão intimamente ligadas às identidades 

historicamente construídas e estas, por sua vez, encontram-se conectadas aos recursos presentes no território, em 

nosso caso de análise, os objetos espaciais e suas materialidades que compõem a dialética terra e água no 

contexto do açude.  

Daí a necessidade de compreender o território como reflexo e condicionante social, especialmente das 

territorialidades de comunidades tradicionais, como as pesqueiras, que constroem seu território simbólico na 

mesma superfície em que outro(s) território(s) e agente (s) o nega, capaz de produzir conflitos geoespaciais em 

virtude da sobreposição de interesses múltiplos e manifestações de poderes antagônicos.  

Vale pontuar que a geração de uma etnocartografia participativa gera a efervescência comunitária do 

desejo de posse legal do território. Os pescadores da Colônia Z-29 vieram se sedentarizar por meio de vetores de 

migração que fluíram dos municípios do entorno de Jaramataia, atraídos, segundo Oliveira et al (2017), pela 

construção do Açude pelo DNOCS. A construção de casas era um investimento alto para aquela parcela pobre e 

sofrida com a seca que se intensificou na década de 70 do século XX, os primeiros moradores construíram 

cabanas feitas de madeira e papelão, encontradas como rejeitos, e acamparam às margens do maior açude 

construído pelo agente Estado na unidade federativa de Alagoas, sem ter a posse da terra. 

A oportunidade de construir, por meio das cosmolocalidades e representações mentais o território 

habitado, trouxe não apenas espaços de coletividade, mas geraram sensações no campo das subjetividades onde 

as identidades socioterritoriais são reiteradas. Durante a produção dos mapas mentais, a pescadora entrevistada 

06 destacou que “para mim não foi difícil não, porque sei cada pedaço [do Açude], aí eu fiz conforme o que ele 

é” ou ainda como endossou o outro pescador entrevistado 04 “para mim que tenho um conhecimento foi fácil” 

(RODA DE CONVERSA, aplicada no dia 20/08/2018, grifos nossos). 

 

Porque eu fiz o desenho assim não é? (...). Eu tirei por onde eu moro, aí subi uma 

perninha, desci a outra e fiz ele, coloquei o açude no meio e coloquei Jaramataia, 

São Pedro I, São Pedro II e o paredão não é? O paredão e o São Pedro III [que é o 

Dnocs]. (ENTREVISTADA 07, Roda de conversa, aplicada no dia 20/08/2018). 

 

Como se percebe nas falas dos pescadores acima, mesmo não legitimando a posse da terra e o acesso 

livre a água, as relações territoriais que foram estabelecidas entre os pescadores foram capazes de gerar raízes 

em virtude da expansão dessa identidade, realizando a demarcação simbólica de sua área, não apenas 

manifestando um micro poder, mas trazendo a tona o lugar, categoria trabalhada por Kozel (2009) em suas 

pesquisas relacionadas ao uso dos mapas mentais. Esses elementos unidos formam o contexto legitimador do 

território que é vivido e não necessariamente institucional.  

Todas essas experiências socioespaciais são levadas em consideração na construção de significantes 

geográficos que compõe o campo subjetivo das percepções. Considerar as percepções de um dado grupo é criar 

bases contextualizadas de referências para compreensão da realidade, é por meio desse dispositivo que os 

indivíduos pensarão seu território e irão promover suas modificações.  

Analisar como as alterações dos recursos territoriais são promovidas por meio da interação com os 

grupos sociais é ponto de partida para compreender a ação dos agentes e suas dinâmicas no território. Por isso, é 

necessário considerar as cosmovisões e suas cosmolocalidades, já que nessa abordagem de análise espacial 

importa tanto a percepção quanto a cognição (OLIVEIRA e MACHADO, 2004). A percepção é imediata e 

coordenada por meio do estimulo aos órgãos sensoriais de forma direta ou indireta com os objetos e sua 

dinâmica dentro do campo sensorial, com nos explica Oliveira e Machado (2004). Esses mesmos autores 

explicam que a cognição reúne um conjunto de sensações de diversos tipos de percepções, levantamentos, 

mapeamentos, condutas e ações articuladas que se interagem formando o que se entende por conhecimento. 

A percepção/cognição também foi temática de reflexão de Bourdieu (2001) para ele a relação intima 

que a sociedade estabelece com seu território vivido, transforma os vínculos espaciais em partes da identidade 

dos sujeitos, isto é, o território pesqueiro, por exemplo, se torna integrante do modo de vida do pescador, por isso 

a partir desse ponto compreendemos que os territórios pesqueiros são dimensionados à representatividade dos 

territórios de vida, correspondendo à máxima fenomenológica da existência dos sujeitos e seus espaços.  

Outro pesquisador que problematizou os sentidos foi Ramalho (2011) quando ao analisar “os sentidos 

do sentir dos pescadores”, compreendeu o corpo como seu primeiro espaço de saberes e fazeres. Segundo 

Ramalho (2011) 
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o sentir dos sentidos é a base da objetivação das capacidades cognitivas daqueles 

que pescam, seu chão construtor e lapidador do saber-fazer pesqueiro, e também do 

sentimento e prática de liberdade que os pescadores afirmam ter. (RAMALHO, 

2011, p.316). 

 

Para este mesmo autor esses sentidos se realizam nas escalas mais micro da territorialidade de vida dos 

pescadores e a convergência de sentidos molda o corpo, reinventando-o enquanto o próprio território, que ao 

mesmo tempo é e o fornece sentido para a pesca e o espaço. Sendo assim, o corpo é o território sobre o qual ele 

se torna pescador, sendo inescapável aos homens que voltam seu trabalho para o setor pesqueiro (RAMALHO, 

2011). 

É por meio do sentir dos sentidos que o ser pescador efetiva suas ações desde as econômicas, culturais, 

ambientais, políticas e místicas. É pelo corpo que o pescador absorve os conhecimentos sobre a natureza 

orgânica, dominando os ritmos cíclicos da natureza, sobretudo da fauna aquática (como por exemplo, seus 

hábitos e padrões de reprodução), ao mesmo tempo que dialoga profundamente com as realidades inorgânicas do 

seu território como a terra e água, revelando sua outra característica que é dialética.  

Corroborando com Silva (2016 e 2017) os sentidos são quem sustentam o modo de vida não capitalista 

dessas populações, a oralidade é a estratégia mais eficaz para perpetuação de saberes e fazeres e estes 

correspondem  

 

[...] a todo um saber mítico, simbólico e cultural – patrimonial, que índios, 

seringueiros, pescadores, coletores – povos do mar, da terra e da floresta, vêm 

produzindo em simbiose com os ciclos produtivos e naturais, em relação de 

profundo respeito ao meio em que se inserem. O conhecimento que possuem sobre 

os ecossistemas dos quais fazem parte e sobre a diversidade de espécies que ali 

habitam constitui um verdadeiro patrimônio de que a modernidade não pode 

prescindir para a continuidade da vida no planeta (CUNHA, 2010, p. 75). 

 

A partir dos saberes, foi possível por meio da oficina e roda de conversas sobre a cartografia das águas, 

perceber como os pescadores da Colônia Z-29 se localizam e quais percepções são acionadas no momento que 

mapeiam seu território. Colocar os próprios sujeitos para cartografar seu território foi a experiência coletiva de 

redescoberta das suas identidades que vieram à tona por meio das memórias, sensações e eclosão de afetividade 

a cada temática que foi discutida e socializada pelo método de roda de conversas e registro em forma de mapas 

mentais.  

 

(...) Aqui é o paredão, aqui é a sangria dele é (...) a galeria por onde a água passa 

[comportas que são abertas nos períodos de cheia] toda água passa por aqui... aqui 

é o povoado São Pedro III, aqui é o povoado [São Pedro II] (...). [Já aqui é o 

assentamento] Fé em Deus (...) aqui é a grota do Pedrinho Camilo, onde a gente 

pescava, tem essa grota descendo aí pra baixo, aqui é... grota do Elipe, onde a 

gente também (...) é aqui de frente... aqui é a grota do... [risos] Custódio, aqui é a 

ponte [risos], aqui tem a pista, aqui é a grota do cemitério, aqui é a grota do 

povoado São Pedro I, aqui é grota da peraí [risos] da besta, aqui é a grota(...) Era 

pra botar aqui, a grota do São Pedro II [risos], que essa daqui [risos] e aqui é o 

sangrador [...](ENTREVISTADO 08, Roda de conversas, aplicada no dia 

20/08/2018, grifos nossos). 

 

Conforme a figura 2, os pescadores se utilizaram do reconhecimento de formas geomorfológicas para 

organizar sua percepção sobre o açude. Para tanto acionaram os etnoconceitos de grota, proa, encosta e beiço. 

Por meio dos sentidos, como sugeriu Ramalho (2011) em suas pesquisas, observamos outra caracterização do 

território, com uma geomorfologia e saberes náuticos muito próprios, demostrando a cosmovisão da 

comunidade.  

De acordo com entrevistado 05, um dos pescadores da unidade do São Pedro III, o açude é composto por 

cinco grotas. As grotas são o fim do caminho dos riachos que encontram a área de inundação, isto é a “grota é 

um riacho, uma perna que volta para dentro do açude” (ENTREVISTADO 05, Roda de Conversas, aplicada no 

dia 20/08/2018). São pelas grotas do Cemitério Inundado, Mario Jorge, do Seu Antônio, Janinho e a grota da 

Besta que o milagre da sangria das águas do Açude ocorre e a saturação de sua capacidade máxima é sinônimo 

de renovações de benção, de oportunidades e de vida.  
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Mesmo com menos hidrodinâmica a deposição do material solto nas calhas dos riachos, leva para o centro 

do Açude, onde se localiza seu leito, um banco de sedimentos selecionados. Quando as águas evaporam, em 

função do alto sistema de insolação e evaporação, ficam as proas, uma área no meio do açude seco, que para o 

pescador é uma forma indicativa de solo no meio das águas. Para o entrevistado 05, 

 

(...) uns chamam de ilha, outros chamam proa (...) A proa é uma ilha, uns chamam 

ilha, uns chamam proa, daqui do sangrador você consegue ver os pé de pau que 

nasceram lá quando o açude estava seco, você pode ficar uma hora ali espiando... 

já tá apontando já ela. Só os pau!. (ENTREVISTADO  05, Roda de Conversa 

aplicada no dia 20/08/2018). 

 

Como a proa é a parte mais elevada de uma embarcação e sua curva sinuosa faz uma leve subida acima 

das águas, o solo que está emerso possui a mesma simbologia para o pescador, ele, na seca, “está acima do nível 

das águas” como completou a entrevistada 07. Segundo o entrevistado 09 “tem 3 ilhas aí nesse Açude, tem a da 

meia, tem a daqui [referiu-se a parte mais próxima ao São Pedro II] e tem uma onde um homem (...) morreu 

ali” (RODA DE CONVERSA, aplicada no dia 20/08/2018). 

 

 
Figura 2: Representação mental sobre a área total do Açude de Jaramataia, produzido pelos pescadores.  

Fonte: Oficina de Cartografia das águas 

 

Além das grotas e proas, os pescadores também usam as curvas, que são chamados também de beiços, 

como localizadores geográficos. De acordo com o entrevistado 05 “as curvas são as encostas do açude” (RODA 

DE CONVERSA, aplicada no dia 20/08/2018). As curvas sinalizam as formas sinuosas das grotas e são nas 

grotas onde a riqueza dos recursos pesqueiros se encontra. As grotas, em virtude da longa estiagem de cerca de 

oito anos, desenvolveram no solo úmido uma vegetação pouco diversa e que suporta a salinidade do mesmo, 

sobretudo as algarobeiras. Por conta do apodrecimento das plantas que estão imersas pelas águas, algumas 

espécies de peixes se aglomeram nesses pontos para se alimentarem e reproduzirem. 

 

O suporte em SIG para analise das etnocartas 

 
O uso de etnocartografia tem sido um recurso cada vez mais requerido para o reconhecimento de áreas e 

para a geração democrática da gestão espacial. Transferir para o papel simbologias, normas e fronteiras 
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territoriais que se associam na esfera da percepção de cada sujeito é também, além de importante, um desafio 

metodológico a ser enfrentado pelas ciências, sobretudo as humanas.   

Muitos pesquisadores tem se utilizado desse recurso para o reconhecimento dos sujeitos, de suas 

terriorialidades e de suas identidades. Dentre eles destacamos os trabalhos de Ataide (2011), Souza (2013), 

Santos (2017) e Silva (2016 e 2017). 

Alguns desses trabalhos propõem a associação dos Sistemas de Informações geográficas – SIG’s com as 

cosmovisões dos pescadores, pois enquanto ferramenta de análise o SIG consegue externar com maior agilidade 

a expressão cartográfica do território, além de possibilitar a verificação de conflitos no que se refere aos usos e a 

posse.  

Mesmo com o fluxo dos recursos pesqueiros, já que os peixes e crustáceos se locomovem no meio 

aquático em intensa dinâmica, foi possível mapear os locais de concentração de cada espécie, bem como o berço 

de sua reprodução.  

De acordo com Begossi (2017) e Silva (2016) os pescadores não adentram na água sem noções de 

espacialidades construídas em busca de recursos pesqueiros, mas, em função da percepção espacial adquirida 

pelos processos cognitivos, se deslocam para locais onde a experiência empírica ou oral indica a concentração 

desses recursos.  

 

[...] os recursos pesqueiros estão territorialmente localizados, porém com uma certa 

mobilidade, encontrando-se em “manchas”, isto é, conforme Begossi (2004, p. 225-

226), verifica, o que os pescadores denominam como “pesqueiro”, são na verdade 

manchas de pescado, ou locais onde determinadas espécies são encontradas. 

(SILVA, 2008, p.122).  

 

Silva. (2016) percebeu que a cartografia convencional não consegue representar a ocorrência 

multiterritorial baseada em modelos multidimensionais com base em informações subjetivas e simbólicas, 

oriundas dos saberes e fazeres que compõe a cosmovisão socialmente compartilhada.  Por isso, como indica 

Ataide (2011), novas tendências cartográficas caminham em direção ao uso de Sensoriamento Remoto e 

Sistemas de Informações Geográficas, potencializando os produtos que compõe a etnocartografia, que diferente 

dos mapeamentos técnicos de alta tecnologia, necessitam do trabalho de inserção no campo, reconhecimentos de 

seus recursos e mais que isso, do estabelecimento de reciprocidade e confiança com seus sujeitos.   

Essas etnocartas só ganham seu valor científico, quando delas ecoam as informações empíricas da 

comunidade e não apenas da fotointerpretação do pesquisador. Seguindo essa linha Ataide e Martins (2005) vão 

afirmar que a “ ‘verdade de campo’ é o fator fundamental neste processo, permitindo saber se dados estatísticos e 

estimativos condizem com a realidade. Assim o conhecimento tradicional contribui para a credibilidade ou não 

das inferências técnicas” (ATAIDE, 2011). 

Essas etnocartas podem sistematizar os espaços onde o trabalho, as relações místicas, ocorrências de 

impactos ambientais e crescimento populacional ocorrem dentro do território. E mais precisamente ao uso das 

águas e de seus recursos pesqueiros, os SIGs são capazes de organizar informações sobre a reprodução de 

determinadas espécies, presença de predadores, zonas de risco de acidentes, locais sagrados, espacialidades de 

difícil pescaria, dentre outros aspectos.  

Trazer as comunidades tradicionais para o centro do debate do mapeamento de seus territórios amplia a 

capacidade de qualidade das informações nas etnocartas, como também o debate coletivo para delimitação de 

áreas ao mesmo tempo em que é um procedimento de coleta, também é uma etapa de validação de informações. 

Por isso, a participação local e regional na elaboração dos planos de ordenamento territorial é um dos elementos 

que marcam a diferença entre os projetos de escritório e a propostas legítimas da sociedade (ATAIDE, 2011).  

O uso do SIG consegue organizar em sistemas de coordenadas informações oriundas de mapas mentais, 

onde o grau de precisão e escala são desconsiderados. Com apoio de um roteiro semiestruturado sobre os usos da 

terra ou da água do território pesqueiro foi possível levantar aspectos diversos sobre as percepções e cognições 

espaciais. Segundo Moura (2016) essa análise se baseia no levantamento de multicritérios que é um 

procedimento metodológico de cruzamento de variáveis/informações, muito usado nos trabalhos de mapeamento 

com base em informações de campo, gerando uma diversidade de plano de informação (layers) em formato de 

pontos, linhas e/ou polígonos até atingir geoinformações contextualizadas.  

O uso do método de multicritério requer a presença dos conhecedores do fenômeno para realizar as 

ponderações de espacialização das ocorrências, e não existem sujeitos mais inteirados do seu próprio território 

do que aqueles que o fazem cotidianamente com o esforço de suas vidas, ou como nas palavras de Maldonado 

(1993) aqueles que são conhecedores do ambiente aquático do qual extraem seu sustento.  
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As cosmoslocalidades e usos no açude de Jaramataia 

 

A percepção territorial de acordo com Silva (2017) está relacionada diretamente a efetivação das 

identidades que são reforçadas pela territorialização, que se baseia no reconhecimento das potencialidades dos 

elementos da natureza e sobrevivência pela articulação social. Os saberes e fazeres, que movem esses territórios, 

são a base da compreensão espacial indispensável para o entendimento da realidade, embora muitas vezes 

negligenciada pelos projetos de ordenamento/zoneamento de áreas.  

O estímulo pela produção cartográfica social pautada nos conhecimentos tradicionais auxiliou na 

elaboração dos etnomapas que serão demonstrados a seguir. Os pescadores muito mais que uma mera 

observação, contribuíram para externar as cosmolocalidades antes internalizadas. 

A prática de reconstruir o espaço utilizando os saberes tradicionais congregados as técnicas de SIG 

confere valores particulares e caracteriza a atribuição de premissas que vão além da moradia e do labor, elas 

envolvem tanto questões de relações de poderes, institucionais, produtivas na terra com as atividades da 

agricultura familiar e a cadeia produtiva quanto o elo entre a terra e água, por exemplo. Acerca dessas 

cosmolocalidades, dotadas de uma gama de informações valiosas, foram gerados cinco mapas dos usos 

atribuídos ao Açude em Jaramataia, Alagoas. 

 O primeiro etnomapa, ver figura 3A, retrata três ocorrências: o esgoto, a área de contato com animais 

ruminantes e a área de entrada de fluxo d’água para o abastecimento do corpo hídrico. Essa etnocarta nos 

permite compreender a sobreposição de ocorrências de usos que comprometem a qualidade da água e 

consequentemente dos recursos pesqueiros em áreas estratégicas, como o local de entrada de água no Açude pelo 

Riacho do Sertão. 

  

Figura 3: Etnomapas elaborados de acordo com a percepção dos pescadores. 

 

Em estudo recente, ao analisar a problemática da qualidade da água do açude de Jaramataia, Soares et al 

(2013) verificou a incidência de um distúrbio eutrófico na área estudada em decorrência das interferências 

antrópicas etnomapeadas, sobretudo pelo aporte químico trazido com o despejo de esgotos e configurados pela 

alta carga de nitrogênio e fósforo presente no corpo hídrico, com concentrações de até 112  mgN L-1 e até 0,12 

mgP L-1, respectivamente. É importante ressaltar que, em consonância com este mesmo autor, ambos os valores 

A B 
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encontram-se acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005, caracterizando a condição eutrófica 

para o reservatório em questão. 

Essas concentrações não são decorrentes exclusivamente do esgotamento, podendo estar relacionadas 

também às atividades realizadas nas margens e ao uso inadequado do solo. Assim, depreende-se que a presença 

desses minerais é resultado principalmente do input de material alóctone, carreado das margens antropizadas 

para o corpo d’água, conforme especializado em 3A. 

Dessa forma, a condição eutrófica do açude pode ser melhor explicada de acordo com o lançamento de 

efluentes domésticos sem tratamento, com o uso do solo ás margens de maneira inadequada, e ainda com o 

incremento de matéria fecal nas áreas onde há o contato de animais ruminantes.  
A segunda etnocarta, figura 3B, traz as informações acerca da ocorrência dos acidentes no açude, das 

áreas de difícil e fácil pescaria. O mapeamento dessas áreas de risco de acidentes possibilita a geração de 

estratégias de controle e conscientização, como também permite analisar no que tange a pesca os locais com 

maior potencial de concentração de recurso em detrimento de características ecológicas – ver Silva (2016) – e 

cruzamentos de fatores socioambientais que interferem e potencializam a atividade pesqueira, a título de 

exemplo a presença de vegetação submersa que danifica os apetrechos como redes e tarrafas. Em relação essa 

interferência das algarobas no ofício dos pescadores, Wetzel (2001) diz que  

 

a fração orgânica é melhor explicada pela  presença de folhas e galhos de P. juliflora 

que estão submersas ao longo do curso do reservatório e pela proliferação de 

fitoplâncton nos pontos próximo aos efluentes domésticos (WETZEL, 2001, p. 353) 

 

Quanto a essa dinâmica de pontos fáceis e difíceis de pesca, o entrevistado 09 argumentou que “[...] 

pescar o pessoal pesca em todo canto, só acaba a rede, mas pesca em todo canto!”, enquanto que o entrevistado 

05 interviu indicando “[...]Aqui é fácil [no paredão], a pesca é mais no paredão do açude” ao mesmo tempo em 

que o entrevistado 09 acatou “Fácil de pescar só é no paredão... porque é boiado” (RODA DE CONVERSA, 

aplicada no dia 20/08/2018, grifos nossos). 

O etnoconceito “boiado” adotado pelos pescadores faz alusão ao termo de profundidade e indica a 

cosmolocalidade em que o açude alcança sua profundidade máxima, facilitando a pesca. Por conveniência, 

também são esses locais mais profundos e sem vegetação submersa que atraem os banhistas e demais indivíduos 

para a prática de atividades recreativas, assim como as áreas das grotas, que são mais susceptíveis a ocorrência 

de acidentes (desde a virada da canoa até afogamentos), sendo representadas em hachura vermelha como 

cosmolocalidades com maior índice de perigo.   

Já a terceira etnocarta, figura 4A, demonstra a concentração da ictiofauna, vegetação lenhosa, regiões de 

reprodução do peixe e que estão longe das atividades domésticas. Este mapa demonstra que os peixes tendem a 

se concentrar nas regiões centrais do açude, que são mais profundas, ou ainda que eles se protegem nas manchas 

vegetacionais localizadas nas grotas, que são reentrâncias na geomorfologia do corpo d’água.  

A vegetação lenhosa por sua vez, se concentra nas áreas mais preservadas do açude do ponto de vista de 

sua fauna e flora, ou seja, onde há menor interferência antrópica, fenômeno explicado pela dificuldade de acesso, 

onde o ambiente é caracterizado como mata mais fechada. No que tange aos usos da água ligados às atividades 

domésticas, estes se cosmolocalizam próximos aos contingentes das comunidades, que atribuem utilidades 

variadas, perpassando de consumo á limpeza das casas.     

 Observa-se em 4B o quarto produto etnocartográfico, que  segundo a percepção dos  pescadores 

representa as cosmolocalidades onde se concentram as ictioespécies e crustáceos, dentre eles o camarão, a 

tilápia, a xira, tambaqui, piau, piaba e a corvina. Apesar da mobilidade que as espécies possuem, Begossi (2017) 

pontua que os recursos pesqueiros se concentram em “manchas”, isto é, estão territorialmente localizados e a 

relação empírica dos pescadores com a água permite o acúmulo de saberes sobre esse fluxo pesqueiro. 

A corvina é o peixe que garante o recebimento do seguro defeso dos pescadores  e é tambem o mais 

procurado na comercialização da cadeia produtiva do pescado, segundo o entrevistado 01 ele “[...]gosta de 

reproduzir na profundagam do açude” e geralmente é mais encontrado no paredão, onde as profundezas das 

águas são mais acentuadas. O peixe do tipo piaba, não apresenta, segundo os pescadores, uma área específica de 

concentração estando disperso em todo espelho d’água, como observou o entrecistado 09 quando disse que “[...] 

a piaba é ruim que ela fica mudando [de lugar]” (RODA DE CONVERSA, aplicada no dia 20/08/2018, grifos 

nossos). 
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Figura 4: Etnomapas elaborados de acordo com a percepção dos pescadores. 

 

Além das posições geográficas das formas geomorfológicas do açude, existe também uma compreensão 

de sistema integrado do ecossistema das águas, uma ecologia dos saberes e fazeres. Na observação das falas 

integradas, o entrevistado 04 apontou um aspecto do funcionamento da cadeia alimentar entre as espécies dos 

recursos pesqueiros: 

 

[...] A Corvina come a Piaba e come Camarão. Ela se alimenta da piaba e do 

camarão, por isso que o camarão é muito importante tanto para o ser humano, 

quanto para a Corvina (...) por isso que ela aumenta rápido. (ENTEVISTADO 04, 

Roda de Conversa aplicada dia 20/08/2018). 

 

Para além dos saberes da água, existe também um entendimento sistemático sobre a terra. E mais que um 

conhecimento empírico dos ciclos do solo e de seus nutrientes, existe uma visão mística de quem domina a terra 

e seus frutos. Assim, a figura 4 traz última etnocarta, que identifica as cosmolocalidades de importância mística-

espiritual do açude. Para os pescadores, existem entidades/espíritos que influenciam a quantidade do pescado. 

Uma delas se destaca nos discursos observados na roda de conversa: a Caipora ou Caboquinha, como é mais 

conhecida entre os pescadores. Segundo eles, ela é uma entidade da terra, é ela quem dá acesso, abre caminhos 

e/ou ainda os fecha dentro das matas.  

Descrita como um espírito invisível, nota-se sua presença pelo comportamento dos outros animais. Em 

terra, o agitar-se dos cachorros que acompanham os caçadores e seu incontrolável choro e nas águas com o 

espalhamento dos peixes, indicam proximidade dessa entidade. Aos humanos a percepção de sua presença é 

capturada sensorialmente pela audição, quando se escuta um assobio fino e contínuo, a Caboquinha avisa para o 

pescador ou ao caçador que o domínio e a permissão do território e dos recursos da natureza são dela. Ao ser 

indagado sobre a localização das ocorrências desse espírito, o entrevistado 05 disse: 

 

[...] Vou responder, o canto apropriado da Caboquinha, o canto certo da 

Caboquinha é no curral do gado, é o canto apropriado dela, aonde tiver gado ela tá 

por perto, todo setor que tiver gado ela tá de perto, assobiando pelo 

cercado(ENTREVISTADO 05, Roda de Conversa aplicada no dia 20/08/2018). 

 

A B 
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Em seguida, foi possível identificar na fala do entrevistado 01 que essa entidade não representa somente 

um lado sombrio, também atende a causa dos pescadores, pois  

 

[...] A Caboquninha, a gente ouve o assobeio, mas ninguém vê... Tem gente que tem 

a superstição [que] quando ela assubeia o peixe vem (...). Diz que ela tem só uma 

perna. (ENTREVISTADO 01, Roda de Conversa aplicada no dia 20/08/2018). 

 
Sabe-se que a descrição da Caipora é recorrente no folclore brasileiro. As narrativas tratam de uma 

entidade da natureza de postura rebelde e que é figura protetora das florestas e matas. Como nosso bioma 

Caatinga apresenta feições paisagísticas muito similares, com medo de se perderem na mata, os caçadores e 

criadores de animais, ao entrar nesse domínio oferecem-lhe fumo, colocando-o no toco da cancela, como forma 

de acesso e respeito ao território natural e sua mística. 

 

[...] Tem gente que tem devoção com ela [Caboquinha]. Quando ela assubeia bem 

pertinho ela tá bem longe... Agora se zombar, dela, mangar, aí... diz que a pisa é 

certa... As vezes dói no ouvido quando ela assobia... Tem que respeitar... O que a 

gente tiver de arrumar ela ajuda a gente a arrumar. Ninguém pode zombar. 

(ENTREVISTADA 07, Roda de Conversa aplicada no dia 20/08/2018). 

 

A Caboquinha é indicativo que no saber fazer e ser pescador a preservação da natureza não significa 

apenas o cuidado com os seus recursos, até mesmo porque a natureza não é, para o pescador, recurso, é antes de 

mais nada vida. O silêncio feito pelos pescadores ao escutar o som de seu assovio, é prova do reconhecimento de 

si e do seu território, do corpo que se identifica com a terra e água, como também do seu corpo-natureza que 

singularmente se coloca como corpo-território.  

 

[...] Mas assim, quando eu saia na boca da noite, pra as águas... Quando chegava 

lá, a maré tava aquela maré pesada, e eu não conseguia entrar ali, tapeando no 

beiço das águas. Aí quando acalmava um pouquinho eu entrava, aí começava 

aquela Caipora. Não sei se já ouviu falar em Caipora aquela que assubeia, 

assubeia no mato? Aí a água, aí a maré, diminuía, subia aquela temperatura e 

rapidinho eu pegava peixe. Às vezes assoviava bem pertinho das águas. 

(ENTREVISTADO 08, Roda de Conversa aplicada no dia 20/08/2018). 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1078 

 

Figura 5: Etnomapas elaborados de acordo com a percepção dos pescadores. 

 

Confirmando nossas observações, Kuhn (2010, p. 09) vai afirmar que “estes comportamentos que 

misturam conhecimento e fé, tradição e inovação, medo e coragem, é o que sustenta a argumentação de que esse 

grupo social possui uma relação diferenciada com a natureza”. Ser pescador tradicional é tecer no cotidiano outra 

lógica para se relacionar com a natureza, realizando a efetivação de território para além da sua esfera material, 

mas mediada pelos sentidos e pela sobreposição de uma amálgama simbólica, fazendo do território pesqueiro, 

um produto geográfico singular. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta de trabalhar com a geoetnografia unindo os conceitos da fenomenologia aplicados à geografia 

humanística, possibilita o surgimento de novas metodologias e perspectivas que se propõem a compreender a 

constituição de mundo de sujeitos “fazedores de mapas” de forma mais abrangente, resgatando os aspectos 

esquecidos pela geografia tradicional. O mapeamento participativo atende ao principal objetivo de tonar visível a 

ótica dos indivíduos sobre seu espaço vivido, de modo a estimular que suas concepções ganhem novo sentido, 

passando de um discurso mudo para discurso manifesto dentro da comunidade em que estão inseridos. 

A produção dos mapas mentais e subsequente elaboração dos etnomapas, pautado pelo processo 

interativo de participação cidadã, se propôs a colocar em prática o saber fazer cartográfico dos pescadores 

fundamentado principalmente em suas cosmovisões, vivências, memórias, especificidades socioculturais, 

tradições orais e afetividades, ou seja, todos os elementos que constam dos conhecimentos tradicionais da 

comunidade e que contribuem significativamente  para a construção da identidade e territorialidade do ente 

pescador. 

As etnocartas atendem diferentes finalidades, servindo como ferramenta para proteção e a preservação 

socioambiental dos territórios tradicionais. Por ser um importante instrumento para o planejamento ambiental, 

acrescenta ao conhecimento científico os saberes e fazeres ademais da percepção espacial da comunidade que 

geram as cosmolocalidades, o que resulta num domínio maior de informações sobre a realidade territorial. 
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Conforme observado, identificou-se que a representação etnocartográfica se constituiu em um processo 

reflexivo e crítico que evidenciou durante o percurso as dimensões da construção idenitária de um povo no 

território. Dessa forma, o presente estudo cumpriu o dever de diagnosticar o uso do território, promover o 

reconhecimento identitário e territorial do grupo de pescadores da comunidade tradicional de São Pedro, 

explicitar alguns conflitos socioterritoriais, verificar e externar a ausência de serviços 

infraestruturais/socioeconômicos ou potencialidades produtivas em terra e água, bem como permitiu 

compreender como as relações materiais e místicas que apresentam características absolutas, universais e 

intersubjetivas afetam e compõem o ser pescador, dentre outras temáticas particulares.  

Seguindo essa mesma linha de interpretação dos dados, foram traçadas correlações e intersecções entre 

conflitos ambientais e aspectos relacionados a problemas localizados para melhor entender a dinâmica de uso e 

aproveitamento de água para múltiplas atividades, vinculadas aos locais sagrados e místicos, ás áreas de perigo 

de ocorrências de acidentes, aos usos domésticos, aos locais em que há presença de esgotos e que renovam as 

águas do açude, às áreas ligadas ás práticas agropastoris, aos atributos que dificultam e/ou facilitam a prática 

pesqueira, ás áreas de reprodução dos recursos pesqueiros assim como a variedade das ictioespécies. Ao final da 

trajetória foi possível reconhecer, direta e indiretamente, os conflitos socioambientais tangenciados pelos 

múltiplos usos da água.   

Sendo assim, aliando o geoprocessamento e os conhecimentos tradicionais da comunidade estudada, 

tornou-se possível a legitimação da territorialidade e a reafirmação da identidade dos pescadores, por meio da 

elaboração de etnomapas de acordo com a percepção e a cognição de cada um deles. Os produtos cartográficos 

além de servirem para que a comunidade possua uma representação do local onde vivem, podem ajudá-los na 

obtenção de um maior reconhecimento por parte das políticas públicas dirigidas pelos órgãos governamentais ou 

até mesmo na luta pela terra.  
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RESUMO: O artigo aqui proposto pretende discutir sobre o surgimento e história da monitoria, bem como a 

sua prática no ensino superior, com ênfase na monitoria da disciplina Teoria e Método em Geografia, ocorrida no 

curso de Licenciatura em Geografia EaD/UFAL/UAB. Os objetivos deste estudo estão centrados em apresentar a 

monitoria como um programa fundamental de iniciação à docência; discutir sua regulamentação e efetivação no 

ensino superior; provocar reflexões sobre a importância da experiência docente para o monitor; buscar atribuir 

relevância sobre o uso das tecnologias no planejamento das aulas como meio de garantir sucesso no processo de 

ensino-aprendizagem. Os procedimentos utilizados para a elaboração deste artigo pautaram-se em revisão 

bibliográfica, pesquisa documental e relato de experiência. Como resultado, constatou-se que a monitoria trata-se 

de uma importante ferramenta no processo de aprendizagem, não ocorrendo apenas no modelo presencial de 

ensino, mas também na EaD. Esta contribui para a construção do conhecimento mútuo entre os envolvidos no 

processo. Portanto, a atuação na monitoria resulta em um rico aprendizado, tornando possível além da 

experiência docente, atividades de pesquisa e extensão na Universidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Monitoria. Prática-docente. Ensino-aprendizagem. Ensino superior. 

 

Academic experience in monitoring the degree course in Geography 

EaD/UFAL: interactions from the discipline Theory and Method in 

Geography 
 

ABSTRACT: The article proposed here intends to discuss the emergence and history of monitoring, as well 

as its practice in higher education, with emphasis on the monitoring of the Theory and Method in Geography 

course, which took place in the EaD / UFAL / UAB Geography Degree course. The objectives of this study are 

centered on presenting the monitoring as a fundamental program of initiation to teaching; discuss its regulation 

and effectiveness in higher education; to provoke reflections on the importance of teaching experience for the 

monitor; seek to assign relevance on the use of technologies in class planning as a means to ensure success in the 

teaching-learning process. The procedures used for the elaboration of this article were based on bibliographic 

review, documentary research and experience reporting. As a result, it was found that monitoring is an important 

tool in the learning process, not only in the classroom teaching model, but also in the EaD. This contributes to 

the construction of mutual knowledge among those involved in the process. Therefore, the performance in 

monitoring results in a rich learning, making possible beyond the teaching experience, research activities and 

extension in the University. 

 

KEYWORDS: Education. Monitoring. Practical-teaching. Teaching-learning. Higher education. 

 

INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo surgiu a partir da prática da monitoria na disciplina de Teoria e Método em Geografia, 

ofertada no curso de Licenciatura em Geografia modalidade à distância da Universidade Federal de Alagoas, 

ocorrida entre o período de 2015 e 2016. Este trabalho pretende apresentar uma breve contextualização histórica 

sobre o surgimento da monitoria, relacionando a sua implementação no ensino superior, apresentando as leis que 

a dispõe e asseguram sua permanência na Universidade. Discorrerá também sobre sua efetivação na UFAL com 

ênfase na sua prática em disciplina do curso de Licenciatura em Geografia EaD, evidenciando a importância do 

uso da tecnologia como recurso metodológico atuante no processo de ensino-aprendizagem, em especial nos 

mailto:liviathaysasagama@gmail.com
mailto:cirlene@igdema.ufal.br
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cursos na modalidade à distância. Serão elucidadas as experiências possibilitadas através da atuação na 

monitoria. 

Os principais objetivos deste trabalho estão centrados em apresentar a monitoria como um importante 

programa na Universidade de iniciação a docência, assim como discutir sobre a sua regulamentação e efetivação 

no Ensino Superior, em especial na Universidade Federal de Alagoas, haja vista ser a instituição onde ocorreu a 

monitoria da disciplina Teoria e Método em Geografia tratada nesse estudo. Objetiva-se ainda provocar reflexões 

sobre a importância da experiência docente para o monitor, enquanto elo mediador entre professor e aluno, 

buscando atribuir relevância sobre o uso das tecnologias no desenvolvimento e planejamento das aulas. 

Nesse sentido, a monitoria acadêmica apresenta-se como uma prática de suma importância durante a 

graduação, pois representa uma possibilidade de efetivação do processo de ensino-aprendizagem, além de 

garantir ao aluno monitor experiências valiosas, no que se refere à prática docente. O programa de monitoria se 

faz necessário nas Universidades por representar possibilidades de incentivar os discentes a carreira docente, e 

também por oportunizar o aprofundamento dos conteúdos propostos na disciplina a qual o monitor exerce a 

função de monitoria, bem como propiciar ao discente/monitor a vivência com o docente orientador e a com a 

Universidade de forma mais ampliada, com a interação não somente com a parte pedagógica, mas também a 

acadêmica-administrativa. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

A metodologia empregada para a elaboração deste artigo, partiu inicialmente da revisão bibliográfica, 

baseada na leitura de textos e materiais relacionados a temática aqui proposta; pesquisa documental com visita as 

leis, decretos e resoluções que dispõe e regulamentam o Programa de Monitoria, de forma geral e também na 

IES onde a monitoria ocorreu – UFAL; e relato da experiência vivenciada na prática da monitoria da disciplina 

Teoria e Método em Geografia, considerando seu desenvolvimento e atuação dos sujeitos envolvidos – professor 

orientador, alunos da disciplina e monitor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Discutindo a monitoria: breve contextualização histórica e legislação 

 

O surgimento da monitoria se deu há muitos anos, a partir do período medieval à medida que os 

professores já começavam a introduzir metodologias, as quais os alunos já começavam a ser inseridos de forma 

direta no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo dessa maneira para a socialização, bem como para 

construção de conhecimento. De acordo com Frison (2016, p. 137): “Na metade do século XIV, os mestres 

tinham quase sempre um “monitor”, “repetidor” ou em Procholus, antigo nome latino atribuído às pessoas que 

os auxiliavam na escolarização”. 

Desse modo, a monitoria foi se consolidando com a passagem do tempo, sendo no século XVI, inserida 

com os Jesuítas, tendo como objetivo segundo Frison e Moraes, (2010) combater a difusão do protestantismo. 

Esta ocorria através das práticas baseadas nas regras contidas no Ratio Studiorum. A partir do século XVII, 

houve uma reforma na Universidade sob a influência do ensino Jesuíticos, que foi proposto pelos Jesuítas ainda 

no século XVI, sendo dada continuidade segundo Steinbach (2014), com João Amós Comenius a partir da 

didática magna. Todavia, para Frison e Moraes (2010, p. 145): “Do século XVII ao XVIII, alguns dos mestres 

livres implantaram diferentes formas de gestão da atividade escolar, formando verdadeiras corporações, com 

variadas relações jurídicas, dentre elas a dos mestres com Procholus (monitores)”.  

No final do século XVIII surge o Método Monitorial mútuo de Andrew Beel e Joseph Lancaster, que se 

iniciou primeiramente na Inglaterra, posteriormente na França, no período da revolução francesa, EUA, 

Península Ibérica e América Latina, no Brasil este método só foi implementado, no ano de 1927. No Método 

Monitorial Mútuo “[...] os adolescentes eram instruídos diretamente pelos mestres e atuavam como auxiliares ou 

monitores, ensinando, por sua vez, outros adolescentes, supervisionando a conduta deles e administrando os 

materiais didáticos”. (Manacorda, 1989.p. 256. Apud. Frison, 2016, p. 137).  

A monitoria no ensino superior no Brasil se deu a partir da década de 1960, com a Lei N° 5540/68 que 

ficou conhecida por fixar as normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a 

escola média. Segundo a Lei n° 5540/68 em seu Art. 41: “As Universidades deverão criar as funções de monitor 

para alunos do curso de graduação que se submeterem a provas especificas nas quais demonstrem capacidade de 

desempenho em atividades técnico-didáticas de determinadas disciplinas”. Além de amparada pela por esta lei, a 

monitoria regulamenta-se balizada também pelo Decreto 85.862/81 que - Atribui competência às Instituições de 
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Ensino Superior para fixar as condições de Ensino superior para fixar as condições necessárias ao exercício das 

funções de monitoria.  

As atividades de monitoria também estão previstas na Lei N° 9394/96 (LDBEN) que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme Art. 84: “Os discentes da educação superior poderão ser 

aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de 

acordo com seu rendimento e seu plano de estudo”. Portanto, a monitoria está regulamentada, apoiada e 

amparada em consonância com as leis que a dispõe e a caracterizam como programa de iniciação a docência no 

ensino superior. 

A monitoria na UFAL esta regulamentada na resolução N° 55/2008 – CONSUNI/UFAL, em 10 de 

novembro de 2008. O programa de monitoria é desenvolvido segundo Capitulo I, Art. 3° da referida resolução 

através de Planos de Monitoria propostos pelas respectivas Unidades Acadêmicas. Sobre sua definição, esta pode 

ser vista conforme Art. 2°: 

 

O Programa de monitoria da UFAL é uma ação institucional direcionada à formação 

acadêmica do discente e à melhoria do processo de ensino – aprendizagem nos 

cursos de graduação, envolvendo professores e discentes na condição de 

orientadores e monitores, respectivamente. (UFAL, 2008). 

 

 

A Resolução N° 55/2008, em seu cap. III, art. 6°, inciso 5° determina que a duração do Plano de 

Monitoria será de até 02 (dois) semestres letivos. Portanto, para atuar na monitoria o discente precisa alcançar os 

requisitos básicos a qual o cargo exige, estando, nesse sentido, apto a exercer as atividades referentes à monitoria 

acadêmica. A monitoria vai além de um programa de iniciação a docência, em sua amplitude ela abrange 

diversos campos na universidade. Quando utilizada de forma coerente, o programa torna-se amplo e bastante 

significativo.  

 

A importância da monitoria no ensino superior 

 
A monitoria acadêmica representa um importante programa no Ensino Superior, agindo como 

ferramenta fundamental, tendo em vista que a partir dessa prática torna-se possível a efetivação do processo de 

ensino-aprendizagem através do auxílio do aluno/monitor ao docente, no que se refere ao planejamento das 

aulas, bem como nas estratégias de ensino, e acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Para 

Nascimento e Barletta (2011, p. 6) “A monitoria se mostra como uma ferramenta que possibilita o cumprimento 

de um dos objetivos básicos do processo de ensino aprendizagem na graduação, o processo de aprender a 

aprender”.   

Conforme Natário e Santos (2010, p. 356): “Sua finalidade é aperfeiçoar o processo de formação 

profissional e promover a melhoria da qualidade de ensino, criando condições para o aprofundamento teórico e o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente do monitor”. As atividades de monitoria 

exigem reflexão critica sobre o processo de aprendizagem, uma vez que este se dá através das discussões 

realizadas durante as aulas, através de fóruns de discussão, no caso da utilização de plataforma digitais de 

aprendizagem.  

A disciplina de Teoria e método em geografia é de fato imprescindível, visto que é uma das disciplinas 

balizadoras do curso de Geografia, por apresentar uma discussão em sua ementa referente às bases 

epistemológicas, os métodos e conceitos que por sua vez são desenvolvidos pela geografia enquanto ciência. 

Logo, a disciplina em questão trata das bases epistemológicas da Geografia, bem como discute as categorias 

geográficas: Paisagem, Lugar, Território e Região, além de evidenciar como se dá a produção do espaço 

geográfico e as transformações da Geografia no mundo contemporâneo. 

A monitoria na referida disciplina ocorreu entre o período de 2015 e 2016, sendo a carga horária 

prevista de 60 horas. Nesse sentido, a disciplina foi sistematizada a partir de dois módulos, objetivando uma 

aprendizagem satisfatória. A partir de o quadro a seguir, será possível observar a divisão dos módulos 

trabalhados, os conteúdos propostos e os objetivos da disciplina Teoria e Método em Geografia. 
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Quadro 1 – Sistematização da disciplina Teoria e Método em Geografia – Curso de Licenciatura 

em Geografia EaD/UFAL/UAB. 

 

Como estratégias metodológicas na disciplina utilizou-se de atividades disponibilizadas na plataforma 

da EaD – Ambiente Virtual de Aprendizado (Moodle), mediadas pelos tutores online e monitores através da 

utilização de fóruns de interação, chats, e mensagens, sendo possível dessa maneira garantir a interação com os 

discentes a fim de contribuir na solução das dúvidas, promovendo desse modo, a aprendizagem. Nesse sentido,  

 

O trabalho do monitor não precisa ocorrer apenas na forma presencial. Se o 

professor usa, por exemplo, um ambiente virtual de aprendizagem ou recursos da 

internet, como e-mail, chat ou fórum, as atividades de apoio à aprendizagem dos 

alunos poderiam acontecer à distância. [...] o professor pode criar fóruns de 

discussão de temáticas abordadas em sala, deixando o monitor como moderador e 

mediador do fórum. (NUNES, 2007, p. 54). 

 

Desse modo fica evidente que a aprendizagem não se dá apenas em sala de aula, no modelo presencial, 

mas a depender da utilização da tecnologia possibilitada através das plataformas para a educação a distância 

torna-se efetivo o êxito obtido na aprendizagem de tal modalidade de ensino. “[...] o modelo virtual simula a sala 

de aula, busca incentivar o relacionamento com professor e equipe, com o intuito de minimizar o impacto em 

relação ao uso da tecnologia”. (Kemczinski, et. al. 2000, p. 2). 

Nesse contexto, o trabalho do monitor pauta-se na mediação das atividades propostas pela disciplina na 

qual atua. Em relação às atividades desenvolvidas na disciplina Teoria e Método em Geografia, buscou-se 

interagir através dos fóruns de discussão que estiveram centrados na busca pela definição do objeto de estudo da 

Geografia, o espaço geográfico, segundo as formulações de Milton Santos. A partir das interações ocorridas 

neste ambiente, foram postas pelos alunos o seu entendimento sobre o espaço e sua definição. Ressaltou-se 

também o domínio do homem sobre a natureza e as transformações ocorridas neste através da intervenção 

humana, sendo o espaço passivo de ser modificado e ainda assim permanecer com os resquícios dos processos 

anteriormente estabelecidos.  

A partir da reflexão sobre o espaço geográfico, sucederam propostas de estudos sobre a importância da 

Geografia enquanto ciência social, sendo esta capaz de desvendar as máscaras sociais contidas na sociedade 

contemporânea. Com a interação no fórum entre monitores, professor e alunos foram desencadeadas variadas 

sugestões de como a ciência geografica pode contribuir na revelação dos reais problemas que surgem 

cotidianamente. Como ciência social e, portanto, critica, a Geografia atua de forma a desmascarar os acordos 

existentes nas relações na luta de classes, bem como investigar estes de maneira a propor soluções cabíveis para 

a resolução dos problemas.  

Dentre as atividades desenvolvidas na monitoria da disciplina Teoria e Método em Geografia destacam-

se as seguintes: Leitura do material da disciplina; Participação em fórum de interação entre professores, 

monitores e alunos; e participação nos chats. 

Torna-se possível com a prática da monitoria revistar as disciplinas já estudadas, rever conteúdos, 

trocar informações com os alunos a ao mesmo tempo também aprender, como o surgimento de novas 

possibilidades de aprendizado.  Para Gonzaga e Santos (2015, p. 185) “[...] A aquisição e troca de informações 

manifestam de forma mais fácil e o valor agregado do conhecimento aumenta não só para o aluno, mas, para o 

Módulos Objetivos Conteúdos propostos 

1 Uma 

tentativa de 

definição do 

espaço 

Introduzir o entendimento da 

categoria espaço, de forma 

abrangente e filosófica, tendo 

as formulações de Milton 

Santos como balizadoras. 

Aula 1 – Uma tentativa de definição do espaço; 

Aula 2 – O espaço, um fator; 

Aula 3 – O espaço total de nossos dias; 

Aula 4 – A Geografia serve para desvendar as 

máscaras sociais; 

Aula 5 – Por que a Geografia é uma ciência social? 

2 A paisagem, 

o lugar, a 

região e o 

Território. 

Contribuir para a discussão 

sobre as bases teóricas e 

metodológicas da ciência 

geográfica estimulando a 

compreensão sobre a produção 

e organização do espaço 

geográfico. 

Aula 1 – O Lugar em discussão; 

Aula 2 – A paisagem em discussão; 

Aula 3 – O território em discussão; 

Aula 4- A região em discussão; 

Aula 5 – As categorias geográficas e o objeto da 

ciência geográfica: o espaço geográfico. 
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monitor também e consequentemente influencia na comunidade e ambiente social que participa”. A prática da 

monitoria exerce um importante papel na vida acadêmica, profissional e também pessoal do monitor, ao tempo 

que representa um desafio, pois ao exercer seu papel cumprindo suas atribuições, o monitor pode experimentar 

uma prévia do que representa de fato a docência.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Contudo, este artigo buscou elencar incialmente a história do surgimento da monitoria, e de como esta 

foi implantada no ensino superior, destacando sua regulamentação perante a legislação, principalmente 

discutindo sua legalidade segundo as leis. Sendo a monitoria um programa voltado à iniciação a docência, está 

centrado também na pesquisa e extensão, objetivando incentivar os discentes à carreira docente.  

Desse modo, a monitoria no curso de Licenciatura em Geografia EaD foi enfatizada, através de 

informações referentes ao desenvolvimento desta na disciplina Teoria e Método em Geografia, sendo discutidas 

as estratégias metodológicas utilizadas no decorrer da disciplina, assim como a importância do uso das 

tecnologias, Ambiente Virtual de Aprendizado e internet no ensino superior, em especial nos cursos da 

modalidade a distância. 

A prática da monitoria proporciona ao discente monitor uma importante experiência no sentido em que 

ao ser monitor de disciplina o aluno vivencia a prática docente junto ao professor, ao tempo que auxilia os 

estudantes nas atividades, e mesmo na compreensão das temáticas. Portanto, a monitoria também atua como 

meio de articulação entre a teoria e a prática, destacando-se a autonomia que é desenvolvida no monitor através 

da vivência na monitoria, em relação ao saber e prática docente. 
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RESUMO: Este artigo é resultado da vivência do estágio supervisionado III, do curso em licenciatura de 

geografia-EAD-UFAL, realizado na Escola Municipal Gerson Jatobá, no município de Palmeira dos Índios. O 

objetivo da pesquisa: analisar a importância da formação de docentes e do currículo da geografia escolar, a partir 

de uma reflexão do estágio em geografia, a metodologia empregada se constitui numa pesquisa ação 

colaborativa, na qual pesquisador e sujeitos são interlocutores de modo cooperativo e participativo, o 

embasamento teórico deu-se mediante a pesquisa bibliográfica referente à temática estudada, destacam-se 

autores como Freire (1996), Libâneo (1990), Pimenta e Lima (2005-2006), dos resultados pode-se afirmar que o 

estágio supervisionado visa aproximar o discente a aprender a ser professor, configurando-se assim como uma 

atividade intrinsecamente articulada com a prática de ensino nas escolas e com as atividades acadêmicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Professor, Ensino e Aprendizado, Discente 

 

Training of teachers and curriculum of school Geography: reflections of 

Supervised stage III in Geography 

 
ABSTRACT: This article is the result of the experience of the supervised stage III, of the course in degree of 

geography-EAD-UFAL, held at the Municipal School Gerson Jatobá, in the municipality of Palmeira dos Índios. 

The objective of the research: to analyze the importance of teacher training and the curriculum of the school 

geography, based on a reflection of the geography stage, the methodology employed constitutes a research 

collaborative action, in which researcher and subjects are interlocutors in a cooperative and Freire (1996), 

Libâneo (1990-1994), Pimenta e Lima (2005-2006), the results can be summarized as follows: - to assert that the 

supervised stage aims to approach the student to learn to be a teacher, thus becoming an activity intrinsically 

articulated with the practice of teaching in schools and academic activities. 

 

KEYWORD: Teacher, Teaching and Learning, Student 

 

INTRODUÇÃO  

 
Atendendo ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e ao Parecer 

no. 28/2001 do Conselho Nacional de Educação (CNE), o estágio curricular supervisionado é um componente 

curricular, sendo uma disciplina obrigatória para o Curso de Geografia Licenciatura, com carga horária total de 

400 (quatrocentas) horas, distribuídas entre o 5º, 6º, 7º e 8º módulos. Segundo a emenda da disciplina (UFAL, 

2013, p.6) “o estágio supervisionado III tem por objetivo proporcionar aos estudantes o contato com ambiente 

profissional discutindo e refletindo sobre seu papel no ensino básico e da sua profissão”.  

O estágio supervisionado III em Geografia visa aproximar o discente a aprender a ser professor, 

configurando assim como uma atividade intrinsecamente articulada com a prática de ensino nas escolas e com as 

atividades acadêmicas. Dos resultados pode-se afirmar que esta experiência possibilita uma aproximação com a 

docência promovendo habilidades e competências até então não adquiridas, assim no processo de formação dos 

professores/as é de fundamental importância o estágio, pois vem promover de forma integral a práxis 

qualificando o ensino e aprendizado. 

A experiência vivida com o estágio supervisionado realça a importância da formação dos profissionais 

qualificados, com domínio de conteúdo, capaz de trabalhar com as diferenças existentes no meio de trabalho 

escolar. 

O professor tem um papel importantíssimo no processo de ensino-aprendizagem é ele que detém os 

conhecimentos básicos da disciplina lecionada e também das técnicas de ensino. Para que haja uma real 
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democratização da escola, o professor deve enxergar o discente como sujeito construtor de sua história e do seu 

conhecimento, sendo fundamental que o educador ouça seus alunos e participe com eles do processo de ensino-

aprendizagem, além da efetiva participação da sociedade nos processos de luta pela transformação da educação. 

  Aqui se apresenta a vivência do estágio supervisionado III, com relatos dos desafios e potencialidades 

encontrados no âmbito escolar, as quais foram sistematizadas 06 (seis) semanas de estágio em sala de aula. 

Baseada na percepção de Pimenta e Lima (2006, p.13) “o estágio dos cursos de formação de professores, 

compete possibilitar que os futuros professores se apropriem da compreensão dessa complexidade das práticas 

institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais, como possibilidade de se prepararem para sua 

inserção profissional”. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

A metodologia se constitui numa pesquisa de ação colaborativa, na qual pesquisador e sujeitos 

interlocutores estiveram envolvidos de modo cooperativo e participativo. Foram realizadas leituras de 

referenciais teóricos como: Freire (1996) Libâneo (1990), Pimenta e Lima (2005-2006) para elucidar o trabalho, 

além da construção do plano de aula e elaboração do diário reflexivo da prática em sala de aula, num total de 06 

semanas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A Escola Municipal Dr. Gerson Jatobá Leite, atende as modalidades de ensino: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental (1ºao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com um quadro de 59 funcionários 

entre eles o corpo técnico-pedagógico/diretivo, atualmente e atende 1183 alunos do bairro e das proximidades.  

Uma turma do 6º “A”, entre 11 e 12 anos de diferentes realidades sociais, mais com grandes sonhos e 

desejos, em relato a aluna A (11 anos) “quero ser professora de geografia porque gosta das plantas, da água, 

gosta do mundo”.  

Para os futuros professores/as, já existem demandas evidentes no mundo globalizado, como a 

continuação do processo de formação individual e coletivo no espaço escolar, pois atualmente a sociedade tem 

agregado aos seus diversos processos de socialização o que se pode chamar de valorização do meio-técnico-

formal, deve-se ainda ressaltar que a melhoria do ensino fundamental é cabal do ponto de vista do 

desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e consequentemente de seus municípios.  

Assim fica evidente que é no ensino fundamental que se promove a formação básica para os alunos/as 

dando-lhe condições e elementos científicos em diversas áreas do conhecimento, preparando este para ser um 

profissional: tecnólogo, cientista, técnico ou trabalhador.  

Em paralelo a esta discursão se observa que os discentes/as são rápidos, proativos e pesquisadores, isso 

faz com que o professor seja também proativo, estamos num mundo que exige novos aprendizados, a tecnologia 

embrenhou-se na sociedade e no ambiente escolar, o docente precisa ir além das várias competências já 

adquiridas, buscando conhecimentos, por exemplo, de métodos de ensino que faça uso da internet.  

Assim a escola é o ambiente onde geralmente se desenvolvem as atividades educacionais que de acordo 

com Puerta e Nishida (2007, p.125), “é um espaço celular da sociedade, que acompanha a revolução tecnológica 

e deve favorecer a inserção dos educandos na condição de cidadãos da cibercultura”. Segundo Breda e Picanço 

(2013), “o jogo eletrônico e outras ferramentas da internet no ensino de geografia pode despertar no aluno um 

interesse espontâneo, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula ou fora dela, sendo, 

portanto, uma opção divertida para o aprendizado”. 

  Adentrando nas aulas propriamente, os conteúdos trabalhados foram à introdução do conceito de 

hidrosfera, os alunos foram estimulados a coletar dados junto à família e exercitar a práxis, por meio da 

construção de um cartaz explicando como acontece o ciclo da água.  

A metodologia aplicada em sala de aula foi baseada na prática de Libâneo (1990), a qual trás o estudo 

ativo, assim foram aplicados procedimentos para despertar no aluno hábitos, habilidades de caráter permanente, 

a partir de tarefas e exercícios específicos para este fim, como exercícios de fixação para verificar assimilação e 

domínio de habilidades, diálogo estabelecido entre o professor (estagiário e aluno). 

Libâneo (1990, p.229) orienta que na preparação, o professor deve reler os objetivos gerais das matérias 

e a sequência dos conteúdos, desdobrar as unidades a ser desenvolvido, redigir objetivos específicos por cada 

tópico, desenvolver a metodologia por assunto e avaliar sempre a própria aula. 

Fez-se uso de outros métodos com o exercício de fixação baseado em ditado geográfico, levando o 

aluno a refletir sobre as temáticas, momento lúdico e descontraído que levou o ensino e aprendizado, e como 

instrumento de apoio foi apresentado à história o Pingo D Água: o defensor das águas (ver figura 1). Freire 
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(1996, p.35) ressalta o “quando um determinado gesto do educador pode repercutir na vida de um aluno 

(afetividade e postura) e da necessidade de reflexão sobre o assunto, pois segundo ele ensinar exige respeito aos 

saberes do educando”.  

A construção de um conhecimento em parceria com o educando depende da relevância que o educador 

dá ao contexto social.  Assim as atividades lúdicas levaram a uma confirmação, elas são fortes instrumentos de 

aprendizagem, a partir do nível de participação e do resultado da avaliação em sala de aula foi possível chegar a 

um desempenho satisfatório do aprendizado. 

 

Figura 01: parte da capa e contra capa do livro ilustrativo o pingo 

 

 
 

Fonte: livro o pingo D Água: o defensor das águas- IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada 

 

Desta forma pode-se observar que a história o pingo D Água, aflorou sentimentos de entusiasmo dos 

alunos/as e da estagiária, momento especial de contação de histórias e que fez surgiu à criatividade na pintura e 

na elaboração de desenhos. O desenvolvimento do projeto Rio Coruripe ganha destaque considerando que água é 

um elemento fundamental para o planeta.  Os estudos da pesquisa sobre a bacia hidrográfica do Rio Coruripe foi 

satisfatório nas figuras 02 e 03 é possível verificar os trabalhos e o resultado das pesquisas do grupo C e D.  

 

Figura 02: Pesquisa de campo sistematizada por aluna sobre o Rio Coruripe 

Figura 03: Desenho explicativo sobre o Ciclo Hidrológico 

 

  
 

Fonte: Arquivo do autor / trabalho dos alunos (2017) 

 

O período do estágio e execução do projeto interdisciplinar resultou em atividades como: debates, 

confecção de maquetes, poemas, parodias e painel, contribuindo para a construção dos saberes dos discentes, 

assim com a metodologia certa e principalmente animação por parte do docente é possível desenvolver ações 

educativas que de fato façam sentido para vida do aluno/a.  
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Diante da vivência em sala de aula, pode-se confirmar que o estágio é importante na formação dos 

futuros docentes, aqui se coloca duas situações a primeira; o aprendizado acaba por produzir um efeito real na 

vida profissional, ou seja, este “saber” quando adquirido através da experiência na prática o conhecimento é 

incorporado com muito mais eficiência. Em sala de aula o estagiário tem a possibilidade de compreender vários 

conceitos que lhe foram ensinados apenas na teoria, defrontar-se com várias situações inusitadas que lhe vão 

requer habilidades para solucioná-las.  

Na segunda questão vivenciada no período de estágio o futuro docente em formação se depara com o 

preparar, organizar, avaliar e construir novos saberes e fazeres, numa relação enriquecedora para sua futura 

profissão, assim (DEON, SILVEIRA, PAIM, 2014, p.42) “a formação docente tem como objetivo a busca pela 

integração dos saberes, onde o conhecimento conceitual da ciência geográfica, enriquecido com a dimensão 

didático-pedagógica, com o esforço do pensar e teorizar, levando em consideração o contexto dos alunos”. 

Diante das questões levantas, fica indubitável que o estudante perceba que o estágio, é mais que uma 

tarefa ou disciplina obrigatória, ele deve ser encarado como uma oportunidade de aprender e ensinar, com 

determinação e responsabilidade, pois se trata de preparar-se para atuar como professor de geografia. 

 

CONCLUSÃO  
 

 

Com esta experiência por meio da interdisciplinaridade foi possível (re) pensar as ferramentas e 

métodos de estudos e de ensino, criando assim a possibilidade de validar a importância do fortalecimento das 

identidades dos sujeitos da escola. Esta etapa do Estágio Supervisionado III foi uma grande oportunidade de 

estar de diante com as dificuldades e soluções vivenciadas pelo docente de geografia.  

Assim o Estágio Supervisionado é indispensável na construção da identidade profissional uma vez que 

o professor, enquanto sujeito da própria formação, constrói seus saberes ancorados na superação da 

fragmentação do conhecimento, favorecendo a visão e o trabalho compartilhado no contexto educacional, assim 

como diversos autores têm refletindo que o estágio com a vivencia é fundamental para determinar a identidade 

do futuro profissional, pois é no estágio que as dúvidas, que as certezas aparecem, buscando a superação e 

melhorando a prática educacional. 
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RESUMO: O artigo relata as experiências vivenciadas a partir das observações e das práticas realizadas, 

decorrentes do Estágio Supervisionado III na disciplina de Geografia, realizado no 6° ano C, no ano letivo de 

2018, numa escola municipal de Palmeira dos Índios/AL. O objetivo é apresentar todas as atividades e práticas 

que foram desenvolvidas no estágio visando cumprir com o plano de atividades definido com obediência ao 

componente curricular do curso de Geografia Licenciatura EaD da UFAL. Os dados empíricos apresentados 

referem-se às atividades desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado e foram coletadas por meio de 

observação e análise documental. O estágio é um espaço privilegiado de questionamento e investigação onde a 

aproximação do professor estagiário com o professor regente da escola não é apenas para verificação da aula e 

do modo de conduzir a classe, mas de colocar na prática os conhecimentos adquiridos na graduação e nas 

experiências que subsidiarão a futura profissão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Educação; Regência. 

 

 

The supervised internship and its importance in teacher training in 

Geography 
 

ABSTRACT: This article reports on the experiences of the observations and practices carried out, resulting 

from Supervised Internship III in the Geography discipline, held in the 6th year C, in the 2018 school year, in a 

municipal school in Palmeira dos Índios / AL. The objective is to present all the activities and practices that were 

developed in the stage aiming at complying with the defined activity plan with obedience to the curricular 

component of the Geography degree EaD of UFAL. The empirical data presented refer to the activities 

developed during the Supervised Internship and were collected through observation and documentary analysis. 

The internship is a privileged area of questioning and investigation where the approach of the trainee teacher to 

the teacher of the school is not only to verify the class and the way of conducting the class, but to put in practice 

the knowledge acquired in the graduation and the experiences which will subsidize the future profession. 

 

KEYWORDS: Learning; Education; Regency. 

 

 

INTRODUÇÃO 

         

O trabalho relata as experiências vivenciadas a partir das observações e das práticas realizadas, 

decorrentes do Estágio Supervisionado III na disciplina de Geografia, realizado no 6° ano C, numa escola 

municipal de Palmeira dos Índios/AL, durante o primeiro semestre de 2018. O estágio é importante para se 

colocar na prática os conhecimentos adquiridos na academia e as experiências que subsidiarão a futura profissão.  

O objetivo é apresentar todas as atividades e práticas que foram desenvolvidas no estágio visando 

cumprir com o plano de atividades definido com obediência ao componente curricular do Curso de Geografia 

Licenciatura EaD da UFAL. O estagiário tem uma necessidade de vivenciar a prática docente em escolas. Para 

que os novos estudantes dos cursos de licenciatura venham a ter noção do que realmente é o estágio e de como 

ele funciona, minimizando um pouco do receio que o professor estagiário têm em relação a regência. 

A escola, onde foi realizada o estágio, está localizada na Avenida Brasília, em Palmeira dos Índios. As 

aulas foram realizadas de 19 de março a 25 de abril de 2018, pela manhã, às segundas e quartas. A recepção foi 

com bastante carinho e apoio. Em seguida, se conversou com a professora regente de Geografia, a fim de ajustar 

detalhes sobre o estágio. A turma escolhida tinha 36 alunos, onde 15 são meninas e 21 são meninos.  

 

mailto:klevia.delmiro88@gmail.com
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Figura 1. Escola municipal de Palmeira dos Índios. Fonte: Acervo pessoal (2018) 

 

O estágio oferece a oportunidade de observar as aulas e as metodologias utilizadas em sala de aula, 

analisando os aspectos positivos e negativos das metodologias. A experiência foi algo que contribuiu para o 

crescimento profissional, sem contar que conviver no meio dos alunos possibilita ver o mundo de maneira 

diferente, partindo da teoria à prática escolar.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
          

A formação docente, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 incluirá 

prática de ensino. O Estágio Supervisionado tem cumprido de forma eficiente o papel de ligação entre os 

mundos acadêmico e profissional ao possibilitar ao estagiário a oportunidade de conhecimento das diretrizes e do 

funcionamento das organizações e suas inter-relações com a comunidade. 

A observação foi um momento de sondar como ocorre à prática e a rotina escolar. Verificou-se como 

foi desenvolvida a prática pedagógica na turma escolhida. Foi o momento em que se conheceu superficialmente 

os alunos, suas dificuldades, peculiaridades, anseios, como a escola se organiza pra receber estes alunos, qual 

postura dever-se ter ao estagiar. 

 

 
Figura 2. Sala de aula do 6º ano C. Fonte: Acervo pessoal (2018). 
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O período de regência foi de 02 a 25 de abril de 2018. Nele, teve-se a oportunidade de trabalhar com os 

alunos, ajudando na resolução de exercícios, tirando dúvidas e participando da explicação de conteúdos. A 

professora, sempre muito prestativa, colocou-se sempre a disposição para cessar qualquer problema ou dúvidas 

que fossem surgindo. Nas primeiras aulas regidas foi um pouco difícil por causa do nervosismo. As aulas foram 

expositivas e dialogadas, o assunto trabalhado foi Paisagens. O assunto foi apresentado através de slides. 

Uma semana depois, começou-se uma aula com a chamada dos alunos, para depois ser introduzido os 

temas Ação humana e as mudanças na paisagem e A leitura das paisagens. Houve a leitura junto aos alunos, 

tirando as possíveis dúvidas. Com a tarefa de casa em mãos, os alunos foram orientados a analisar as imagens 

atuais da cidade, comparando com os documentos coletados na pesquisa.  

Outro dia, iniciou-se a aula com a continuação da atividade anterior. Depois, foi utilizado material de 

sucatas, como recurso pedagógico, para conclusão da aula sobre A leitura das paisagens: Sustentabilidade. 

Posteriormente, foram introduzidos os assuntos Reciclagem e Coleta Seletiva. A aula tinha a finalidade de medir 

o conhecimento dos alunos sobre a classificação dos objetos recicláveis, como papel, plástico, metal e vidro. Os 

alunos gostaram bastante, apesar de estarem muito agitados naquele dia. Com as atividades avaliativas em mãos, 

os alunos responderam sobre Paisagem natural e Paisagem modificada. A grande maioria dos alunos sentiu 

dificuldades nas resoluções das questões, porém o rendimento não foi tão baixo. 

O período de regência foi muito importante, pois é nele que se verifica que não é tão simples ministrar 

uma aula numa turma. Mas, é o momento de se realizar atividades em conjunto com a professora regente, de se 

aproximar mais dos alunos e de se aprender um pouco da prática de ensinar. É no ambiente escolar que se 

possibilita a realizar a regência que traz desafios que precisam ser superados. Foi uma experiência rica, que 

possibilitou maior aprendizado e melhor reflexão acerca da prática da professora e a prática que o estagiário teria 

enquanto regente. A partir dessa experiência vivenciada, obteve-se a oportunidade de aliar a teoria à prática, os 

conhecimentos teóricos adquiridos na universidade e os pontos de vista dos autores estudados para confrontar a 

teoria à realidade da escola. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
           

Segundo especialistas em educação, o estágio deve ser encarado como a oportunidade de articulação 

entre o momento do saber e o do fazer. Para eles, o aprender a ser professor é reconhecido como um saber 

profissional intencionado a uma ação do professor nos sistemas de ensino. Dessa forma, pensar o estágio 

supervisionado é pensar nas questões de ensino-aprendizagem, bem como nas questões próprias do meio onde 

ele ocorre, já que se trata de uma prática social. 

As aulas aconteceram às segundas-feiras e quartas-feiras, com duração de 50 minutos cada aula. Com 

uma turma de faixa etária entre 11 a 13 anos, o grupo era muito inquieto e ao registrar as atividades em seus 

cadernos muitas vezes os alunos reclamavam, pois não gostavam de escrever. Algumas vezes, eram 

participativos durante a apresentação dos conteúdos. Ao observar a professora, percebeu-se que ela dominava 

bem os conteúdos. Sua metodologia era dinâmica, contextualizada; ela copiava os conteúdos na lousa e os alunos 

faziam anotações, mas na hora da explicação, ela fazia a relação dos assuntos com fatos do dia a dia. Na maioria 

das vezes, a professora seguia o livro didático adotado pela escola, como também utiliza outros recursos 

didáticos. A maioria das aulas era expositiva dialogada. 

Para conseguir chamar a atenção dos discentes, as aulas eram bastante dinâmicas, utilizando slides, 

cartazes, atividades xerocadas, etc. Era feito o acompanhamento individual na sala, principalmente, quando 

algum aluno solicitava. Havia também na sala, uma professora auxiliar para os alunos com necessidades 

especiais. O período de observação durou duas semanas e, em seguida, ocorreu o período de regência. Durante as 

aulas, notou-se a relação da professora com os alunos, em que se pode perceber que demonstrava ser muito 

dedicada e paciente. Foi observado o conteúdo; as atividades; o registro em lousa; o uso de livro e; a correção 

das atividades. Depois de observar a rotina, foi iniciado o período de regência. O primeiro momento foi um 

desafio, lidando com várias situações, que foram desde o planejamento e execução da prática pedagógica até 

conflitos surgidos na sala de aula. A colaboração da professora supervisora foi fundamental na regência, onde se 

pode compartilhar ideias e planejar, buscando uma melhor maneira de facilitar o processo de ensino 

aprendizagem. 
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CONCLUSÂO 

 

O Estágio Supervisionado III proporcionou conhecer a realidade do cotidiano escolar, momentos de 

integração com todos os profissionais da educação e vivenciar uma prática pedagógica fugindo da didática 

tradicional e ensinamentos proveitosos no decorrer das aulas entre professor estagiário, professor da sala e 

principalmente os alunos que foram fundamentais para entender a importância da formação do professor. 

           O estágio é uma das etapas mais importantes para formação do futuro professor para o mercado de 

trabalho, pois é durante essa etapa que ele vai poder colocar em prática todo conhecimento adquirido na 

universidade, pois o ensino de Geografia possui um movimento que deve ser acompanhado de muitos 

conhecimentos, entendimentos e compreensões necessárias para subsidiar o diálogo em sala no processo de 

ensino-aprendizagem. 

          O professor estagiário quando em formação, por força da grade curricular, aprende diversas condutas e 

regras legais referentes a educação, pois será ele um futuro agente de transformações, teoria e práticas são os 

pilares da vida de um professor. Professor este que deve sempre estar se aperfeiçoando e aprendendo com fatos 

novos e metodologias modernas para a aplicação dos conteúdos a ser ministrados em salas de aula, apesar das 

dificuldades e dos problemas que a maioria das escolas apresenta. 

          O período de estágio na escola constituiu-se em uma experiência única tanto para a formação acadêmica 

quanto a participação nos processos referentes ao ensino-aprendizagem. A oportunidade de vivenciar a realidade 

da educação nas atividades desenvolvidas na proposta pedagógica do estágio, que não é apenas transmitir 

informações, mas envolver um professor que saiba lidar com as diferenças e proporcione ao aluno poder fazer 

parte da sociedade não apenas como objeto, mas sujeito da história.  

          O estágio supervisionado é um espaço privilegiado de questionamento e investigação onde a aproximação 

do professor estagiário com o professor regente não é apenas para verificação da aula e do modo de conduzir a 

classe, mas é também para pesquisar a pessoa do professor, seu ingresso na futura profissão, a forma como 

conquistou seus espaços e como vem construindo sua identidade profissional ao longo dos anos. A oportunidade 

de vivenciar a realidade da educação nas atividades desenvolvidas na proposta pedagógica do estágio, que não é 

apenas transmitir informações, mas envolver um professor que saiba lidar com as diferenças e proporcione ao 

aluno poder fazer parte da sociedade.  
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RESUMO: Este artigo está relacionado às práticas de Estágio Supervisionado, com ênfase no Estágio 

Supervisionado I, no curso de Licenciatura em Geografia EaD da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL/UAB). Nesse sentido, serão elencadas discussões sobre a regulamentação do estágio supervisionado no 

curso de graduação em questão, bem como a efetivação e práxis do Estágio I, evidenciando suas 

particularidades. Os objetivos estão centrados na promoção da reflexão sobre as práticas do estágio em relação a 

sua normatização legal e as determinações institucionais, destacando-se a sua importância no curso de 

Licenciatura em Geografia EaD UFAL/UAB. A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica, visita 

técnica exploratória e relato de experiência. Logo, mediante a utilização das estratégias metodológicas citadas, 

foi possível obter aporte necessário para a construção deste trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Formação de Professores; Construção da Prática Docente. 

 

The supervised internship in the undergraduate course in geography EaD - 

UFAL / UAB: implementation and praxis of stage I 
 

ABSTRACT: This article is related to the practices of Supervised Internship, with emphasis on Supervised 

Internship I, in the Degree in Geography EaD of the Federal University of Alagoas (UFAL / UAB). In this sense, 

discussions about the regulation of the supervised internship in the undergraduate course in question will be 

scheduled, as well as the effectiveness and praxis of Stage I, highlighting their particularities. The objectives are 

centered in the promotion of the reflection on the practices of the internship in relation to its legal normatization 

and the institutional determinations, emphasizing its importance in the degree course in Geography EaD UFAL / 

UAB. The research was carried out through bibliographic review, exploratory technical visit and experience 

report. Therefore, through the use of the mentioned methodological strategies, it was possible to obtain the 

necessary contribution for the construction of this work. 

 

KEYWORDS: Education; Teacher training; Construction of the Teaching Practice. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Estágio Supervisionado faz parte da matriz curricular dos cursos de graduação e também de cursos 

profissionalizantes, caracterizando-se por representar um momento de importância na formação, particularmente 

quando voltado à prática docente. Nesse sentido, para os cursos de graduação, em especial as licenciaturas ele é 

de grande valia, pois é a partir das práticas vivenciadas nos estágios que os estudantes começam a ser inseridos 

no ambiente escolar. Inicialmente com a observação, a interação e posteriormente com a efetivação da prática 

docente propriamente dita. Dessa maneira, “o estágio supervisionado não deve ser apenas o cumprimento de uma 

exigência legal, mas algo que se converta em trabalho científico, que tenha resultados aplicativos e que se 

proponha a resolver problemas organizacionais”. (SANTOS et al, 2009, p. 2666). 

No Brasil, a lei que regulamenta o estágio de estudantes, é a lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008, 

que além de dispor sobre o estágio, altera a lei nº 9.394/96 – que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, revogando o parágrafo único do art. 82, que estabelece que os estágios realizados nas condições do art. 

82 – relacionado aos alunos matriculados no ensino médio ou superior, o qual estabelecia que os alunos não 

poderiam ter vínculos empregatício, mas que no entanto, poderiam receber uma bolsa, seguro contra acidentes, 

tendo, portanto, a cobertura previdenciária prevista na legislação. Altera ainda as leis n° 6.494/77, que tratava 

sobre os estágios de estudantes de ensino superior e profissionalizante do 2° grau supletivo, e a lei n° 8.859/94 

mailto:liviathaysasagama@gmail.com
mailto:cirlene@igdema.ufal.br
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que modificava os dispositivos da lei n° 6.494/77, que estendia aos alunos de ensino especial o direito a 

participação em atividades de estágio. Portanto, as mudanças em relação ao estágio supervisionado e suas 

particularidades, se deram mediante as alterações nas legislações. 

Segundo a lei nº 11. 788/08, no cap. 1, art.1°, inciso 2 “o estágio visa ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando 

para a vida cidadã e para o trabalho”. O marco inicial para que o estágio supervisionado passasse a ser 

integralizado nos currículos escolares se deu a partir do Decreto da Portaria nº 1.002, de 29 de Setembro de 

1972, determinando a concessão de bolsa para os estagiários, bem como a ausência de vinculo empregatício.  

Portanto, a importância da lei n° 11.788/08, [...] está em propiciar a reformulação dos estágios e ainda 

nortear a direção dos estágios nos ambientes de trabalho, se estabelecendo como um valioso instrumento para as 

atividades de estágios supervisionados nas escolas. (SILVA; TEODORO, 2016, p. 19). 

Entende-se que o estágio supervisionado é um importante momento durante o período de graduação, 

como já foi mencionado anteriormente, tendo em vista que é a partir dele que o aluno entrará em contato com a 

futura profissão. “O estágio, no contexto atual, surge como um trampolim da academia para o mercado de 

trabalho, permitindo fazer elos entre a teoria estudada e a ação do profissional”. (CONDE; SÁ, 2016, p. 351).  

Assim, torna-se evidente a importância do Estágio por este se fazer tão necessário para os alunos no que 

se refere à prática profissional, bem como a inserção no mercado de trabalho. Logo, o estágio “trata-se de uma 

oportunidade educativa de reforço mútuo entre a teoria e a prática. [...] Portanto, a função do estágio é reforçar o 

aprendizado profissional do educando através da experiência prática”. (COLOMBO; BALLÃO, 2014, p. 173). 

Neste trabalho pretende-se apresentar como acontece o Estágio Supervisionado I, o qual se inicia com a 

observação do espaço escolar, das aulas de Geografia e outras interações. Nesse sentido, também se busca 

elencar elementos que caracterizam o estágio, a partir de conceitos, regulamentação e efetivação de sua prática, 

destacando sua importância nos cursos de graduação, especialmente nas licenciaturas, na formação dos futuros 

docentes. Visa-se ainda, no decorrer da exposição, promover a reflexão sobre as práticas de estágio, levando em 

consideração o contexto no qual este está inserido e regulamentado. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O desenvolvimento desse estudo fundamentou-se em revisão de literatura, por meio da leitura de livros 

e artigos científicos; pesquisa documental com a visita as leis que dispõe e regulamentam o estágio 

supervisionado de estudantes, centrado, principalmente, nas práticas de estágio e sua importância na formação 

dos estudantes do curso de Licenciatura em Geografia EaD – UFAL/UAB. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Geografia EaD – UFAL/UAB, é posto em 

prática segundo as determinações legais Definidas pelo Ministério da Educação (MEC) e as da instituição - 

UFAL. A saber: 

 

• Lei 9394 (LDBEN); 

• Lei 11. 788/08 – dispõe do estágio dos estudantes; 

• Parecer CNE/CP 9/2001; 

• Parecer CNE/CP 28/2001; 

• Resolução CNE CP 2/2002; 

• Resolução n° 71/2006 CONSUNI/UFAL; 

• Projeto Político Pedagógico do curso de Geografia licenciatura à distância, 2010; 

• Normas do Estágio Curricular obrigatório do curso de Geografia licenciatura EAD/UAB/UFAL. 

 

O Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Geografia EaD, é dividido em quatro módulos 

de cem (100) horas cada um. Logo, é desenvolvido a partir da segunda metade do período da graduação, ou seja, 

no 5°, 6°, 7° e 8° período, respectivamente. 

As atividades desenvolvidas pelos estagiários durante o período de estágio supervisionado, podem ser 

vistas a partir do quadro 1,e são definidas conforme as ementas contidas no Projeto Político Pedagógico (PPP), 

do curso de Licenciatura em Geografia EAD. 
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QUADRO 1. Atividades desenvolvidas nos estágios. 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

• Orientar e mediar o ensino aprendizagem dos alunos. 

• Comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos. 

• Assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos. 

• Incentivar as atividades de enriquecimento cultural. 

• Desenvolver práticas investigativas. 

• Elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares. 

• Utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio. 

• Desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe. 
          Fonte: Curso de Geografia licenciatura EAD. Manual de Estágio Supervisionado. 

 

O estágio supervisionado, dessa forma, também possibilita o acesso a materiais que fazem parte de toda 

ação pedagógica. Pimenta e Lima (2006, p. 12) denomina ação pedagógica como “[...] as atividades que os 

professores realizam no coletivo escolar, supondo o desenvolvimento de certas atividades materiais, orientadas e 

estruturadas. Tais atividades têm por finalidade a efetivação do ensino e da aprendizagem por parte dos 

professores e alunos”. 

Portanto, as atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes devem estar de acordo com as ementas 

contidas no PPP do curso, bem como com os requisitos exigidos a cada módulo de estágio, conforme indica o 

quadro 2.  

 

QUADRO 2. Módulos do Estágio Supervisionado no curso de Geografia licenciatura EAD - UAB/UFAL. 

MÓDULOS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

REQUISITOS DO ESTÁGIO 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

É o período que deverá contemplar a observação 

participante e a pesquisa nas escolas acerca do 

ensino da Geografia no Ensino Fundamental, 

como também da organização escolar e do 

sistema educativo. 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Deverá contemplar a observação participante e a 

pesquisa nas escolas acerca do ensino da 

Geografia no Ensino médio.  

 

 

 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Deverá articular ensino e pesquisa nas turmas do 

6° ao 9° ano do Ensino fundamental. O estagiário 

deverá assumir a sala de aula, desempenhando as 

funções que competem à profissão, 

desenvolvendo e executando projetos de ações 

disciplinares e interdisciplinares, buscando 

promover nos alunos uma atitude investigativa e 

uma aprendizagem significativa da Geografia. 

 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

Deverá articular ensino e pesquisa nas turmas do 

Ensino médio. O estagiário deverá assumir a sala 

de aula, desempenhando as funções que 

competem à profissão, desenvolvendo e 

executando projetos de ações disciplinares e 

interdisciplinares, buscando promover nos alunos 

uma atitude investigativa e uma aprendizagem 

significativa da Geografia. 
             Fonte: Curso de Geografia licenciatura EAD. Manual de Estágio Supervisionado. 
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O estágio supervisionado na contemporaneidade pode ser considerado, “[...] como um componente 

fundamental na formação profissional e como um dos espaços específicos para a formação do docente critica e 

reflexiva e na construção dos saberes docentes necessários a sua profissão”. (RODRIGUES, 2015, P. 9). Nesse 

sentido, o estágio supervisionado no curso de Licenciatura em Geografia EaD objetiva integrar teoria e prática 

proporcionando ao discente do curso a vivência no seu campo de atuação profissional, subsidiando-o para que 

seja capaz de ser criativo na sua ação pedagógica, de refletir sobre sua práxis e de transformá-la em uma ação 

geradora de conhecimento. 

 

A prática do Estágio Supervisionado I no curso de Licenciatura em Geografia EAD – 

UAB/UFAL 
 

O Estágio Supervisionado I ocorreu por meio da observação participativa e pesquisa no curso de 

Licenciatura em Geografia EaD, destinando-se também a investigação de como o espaço escolar é organizado e 

como ocorre a dinâmica de interação neste ambiente. Também foi analisado nesse Estágio, o funcionamento da 

Gestão Escolar, ou seja, como a Gestão administra a Unidade Escolar e as relações existentes entre a equipe 

gestora, o corpo pedagógico e demais funcionários da escola. Assim, busca analisar a Gestão Escolar em suas 

múltiplas funções, buscando-se verificar a partir da observação e também de entrevistas com a equipe gestora, a 

atuação da Gestão Escolar no cotidiano e no processo de ensino-aprendizagem. Para alcançar entendimento 

proposto, as informações são balizadas na identificação dos seguintes itens: 

 

• A comunidade/bairro de localização da escola – busca apresentar as informações referentes ao entorno 

da unidade escolar, através de informações coletada e levantamento de mapas;  

• O contexto escolar: sociedade e estado – tem por meta apresentar os indicadores e avaliação do Estado 

sobre a educação;  

• O perfil do aluno da escola – apresentar as características gerais do alunado, como quantidade total de 

alunos e de como se dá o acesso dos mesmos à escola, etc.;  

• Sala de aula – visa apresentar como ocorrem as aulas de Geografia, as metodologias utilizadas, 

avaliação e postura do professor;  

• Gestão Escolar – busca apresentar a partir da observação como a gestão da escola atua as formas de 

trabalho do professor e equipe pedagógica, estrutura física da escola, etc.; 

 

Para dar conta de tais desafios, para ingressar no Estágio Supervisionado I, o aluno/estagiário percorre 

algumas etapas, iniciando com a leitura de materiais didáticos relacionados à prática de estágio, participação em 

fóruns de interação mediados através da Plataforma Moodle, e posteriormente a elaboração de um Plano de 

Estágio e Roteiro de Observação na Escola, no qual são postos todos os objetivos a serem alcançados com o 

Estágio I na Unidade Escolar, bem como as atividades e metodologias que serão desenvolvidas/utilizadas ao 

longo do período em que o estágio será realizado. Portanto, este roteiro servirá como suporte para indicar as 

atividades que serão desenvolvidas pelo estagiário na escola. 

No Roteiro de Observação na Escola, alguns itens são sistematizados, objetivando obter informações 

que versam sobre a Unidade Escolar (relações internas e externas), a comunidade na qual esta se insere, até a 

segurança escolar. Os itens propostos para serem analisados nas unidades escolares durante o Estágio 

Supervisionado I são: 

 

• A escola e suas relações externas: Sociedade/comunidade e escola; 

• A escola e os instrumentos avaliativos: IDEB/SEMED; 

• Gestão escolar: Funcionalidade e princípios normativos; 

• A escola como parte do bairro: O entorno e o uso do território; 

• A sala de aula: A geografia que se aprende; 

• Desempenho escolar dos alunos; 

• A sala de aula: A geografia que se ensina; 

• Os funcionários da escola: Responsabilidades e condições de trabalho; 

• As instalações físicas da escola e a sala de aula; 

• Segurança na escola. 

 

A experiência adquirida durante o Estágio Supervisionado I é muito valorosa, tendo em vista que no 

primeiro estágio há uma grande expectativa em relação ao exercício da prática docente, bem como o contato 
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inicial com a escola. Como requisito fundamental para as atividades de estágio, as ações propostas no roteiro 

devem ser cumpridas a partir de entrevistas e questionários com alunos, professor regente e equipe 

gestora/pedagógica. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve por finalidade elucidar as práticas de Estágio Supervisionado no curso de 

Licenciatura em Geografia EAD, UFAL/UAB, com ênfase na concretização do Estágio Supervisionado I, que se 

caracteriza por ser baseado na observação participativa, envolvendo atividades de pesquisa. Dessa maneira, ao 

longo do texto, evidenciou-se a efetivação e regulamentação deste pelas leis que o regem e pelas determinações 

institucionais promovidas pela UFAL. 

O Estágio Supervisionado I mostra-se de grande importância, pois as atividades de acompanhamento 

são realizadas na escola, o que propicia conhecer e entender o ambiente escolar antes de começar efetivamente a 

prática do magistério, ou seja, ministrar aulas como professores formados.  

Mediante as experiências obtidas no processo, é possível refletir sobre a formação em Licenciatura em 

Geografia, e como os estágios contribuem significativamente para a formação docente. Portanto, cabe evidenciar 

a importância dos estágios nos cursos de graduação, haja vista se tratar de algo fundamental na formação dos 

licenciados, sendo este entendido como o momento de aliar teoria a prática.  
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O modo de vida e a cultura campesina no povoado Serrote Grande, 

Craíbas/AL 
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RESUMO: O trabalho aqui apresentado pretende discutir sobre o campesinato como modo de vida e cultura 

do Povoado Serrote Grande Craíbas, Alagoas. Assim serão elencadas discussões teóricas sobre as características 

que definem esta comunidade campesina. Objetivou-se por meio deste trabalho analisar a organização do espaço 

rural do povoado; apresentar o campesinato como modo de vida e cultura; promover a reflexão dos desafios que 

enfrenta o camponês frente ao capitalismo. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: revisão 

bibliográfica, visita técnica exploratória, pesquisa de campo, com a aplicação de questionário, realização de 

entrevistas e construção de acervo iconográfico. Como resultados, obteve-se a caracterização da comunidade 

campesina do Povoado Serrote Grande, em sua organização social, modo de vida e produção agrícola. 
 

PALAVRAS-CHAVE: campesinato, tradição, trabalho, resistência. 

 

 

The mode of life and culture campesina in the people Serrote Grande, 

Craíbas/AL 
 

ABSTRACT: The work presented here intends to discuss the peasantry as a way of life and culture of the 

Povoado serrote Grande, Craíbas, Alagoas. Thus, theoretical discussions about the characteristics that define this 

peasant community will be highlighted. The objectives of this study analyze the organization of the rural area of 

the village; presenting the peasantry as a way of life and culture; promote the reflection of the challenges faced 

by peasants in the face of capitalism. The methodological procedures used were: bibliographic review, 

exploratory technical visit, field research, with the application of a questionnaire, interviewing and construction 

of an iconographic collection. As results, we obtained the characterization of the peasant community of Povoado 

Serrote Grande, in its social organization, way of life and agricultural production. 

 

KEYWORDS: peasantry, tradition, work, resistance. 

 

INTRODUÇÃO 
 

As discussões voltadas para o campesinato se mostram sempre de grande importância, por esse se 

apresentar como uma temática sempre moderna no sentido que atende as demandas do homem campo, estando, 

portanto, relacionado com a relação entre o camponês e a terra. Para Bombardi (2004, p. 200) “[...] ter a própria 

terra significava concretizar um sonho de liberdade e autonomia. Esta autonomia diz respeito ao controle total do 

processo de trabalho na terra, o que significa ser senhor do próprio tempo e do próprio espaço”. Desse modo, 

evidencia-se que há singularidades no campesinato presente em diferentes comunidades, no entanto, destaca-se a 

importância de se discutir sobre estas diferenças de forma individual, respeitando suas características próprias.  

Nesse sentido, o campesinato pode ser entendido como o modo de vida e produção do homem do 

campo, fundamentando a compressão de como se organizam as relações de produção no meio rural. A forma 

pela qual o camponês mantém relação com a terra, esta relacionada ao seu modo de vida. De acordo com Silva e 

Inácio (2012, p. 7), “[...] a terra torna-se fundamental, haja vista ser ela a fonte de reprodução da própria 

condição camponesa”. O campesinato é “[...] uma expressão que não encontra lugar definido no corpo das 

categorias que formam leis básicas de desenvolvimento do capitalismo”. (Abramovay, 1998, p. 35). 

Caracterizado como por representar um segmento de forte resistência, o campesinato enfrenta embates no que se 

refere à obtenção da propriedade privada da terra. Portanto, nota-se que o campesinato sempre foi marcado pela 

luta e resistência, tanto para ter acesso a terra, quanto para ter o direito de permanecer no campo. 
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A relevância deste trabalho se dá por se tratar de um estudo único, apresentando elementos particulares 

do campesinato no povoado Serrote Grande. Nesse sentido, as características universais sobre o campesinato 

para Abramovay (1998), são as seguintes: 

a) Unidade indissolúvel entre o empreendimento agrícola e a família; 

b) Uso intensivo do trabalho; 

c) Natureza patriarcal da organização social; 

d) A família camponesa capitalismo/socialismo, oferta de produtos agropecuários abaixo de grandes empresas. 

 

Objetivou-se nesse trabalho analisar como se dá a produção do espaço da comunidade estudada, a 

necessidade de valorização do homem do campo, bem como de sua cultura de resistência, promovendo a 

reflexão dos desafios que enfrenta o camponês no enfrentamento do capitalismo.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Esta pesquisa foi realizada no município de Craíbas, localizado na mesorregião do agreste alagoano, 

logo, a comunidade estudada – povoado Serrote Grande, situa-se na zona rural do referido município. Nesse 

sentido, residem no Serrote aproximadamente 168 famílias as quais realizam práticas de agricultura camponesa, 

cultivando principalmente o fumo para a venda, que é predominante na região, bem como feijão, batata-doce, 

macaxeira, milho, abóbora, vivendo do cultivo agrícola voltado ao autoconsumo. 

A pesquisa apresentada tem caráter qualitativo com abordagem exploratória, logo, os métodos 

utilizados para a elaboração deste trabalho, basearam-se principalmente em revisão bibliográfica a partir da 

leitura de livros, artigos científicos e periódicos, a fim de obter aporte teórico para embasamento desse estudo; 

visita técnica na comunidade, objetivando observar como o espaço da mesma era produzido, atentando para a 

sistematização das entrevistas e questionários; pesquisa de campo no lócus da pesquisa para aplicação dos 

questionários e entrevistas com as famílias camponesas e construção de acervo iconográfico através da utilização 

de câmera digital para obter as fotografias da comunidade pesquisada. 

Na realização das entrevistas algumas perguntas foram feitas aos camponeses entrevistados, dentre elas, 

destacaram-se as algumas sobre: a propriedade da terra, os tipos de cultivo, as formas como cultivavam os 

envolvidos no trabalho do campo, a religiosidade, a ajuda mútua, reciprocidade, e os motivos de permanência na 

terra pelo camponês. 

Para aplicação dos questionários e realização das entrevistas, foi utilizado a amostragem aleatória 

simples (M.A.S.), que é a técnica de amostragem onde todos os elementos que compõem o universo e estão 

descritos no marco amostral têm idêntica probabilidade de serem selecionados para a amostra. No caso em 

estudo, foi utilizado como premissa o presença do camponês no dia de realização do campo. Desse modo, a 

estimativa da referida pesquisa possui um nível de confiabilidade de 90%, sendo à margem de erro de 5% 

aproximadamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da pesquisa de campo, mediante a aplicação de entrevistas e questionários foi possível obter 

dados referentes  a identidade camponesa do povoado Serrote Grande, desse modo, o gráfico 1, apresenta a 

distribuição por gênero dos chefes de família, sendo possível observar que a maior parte, 79,8% dos chefes de 

famílias são homens, o que determina a predominância do  patriarcado. 

 
Gráfico 1: Distribuição por gênero dos chefes de família. 
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O campesinato apresenta regime patriarcal, no qual na organização social da família, o chefe da casa é o 

homem. Nesse regime, portanto, as decisões são tomadas pelos chefes de família. Oliveira (2007) destaca como 

elementos estruturais do campesinato:  

• A força de trabalho familiar;  

• A parceria;  

• O trabalho acessório;  

• A jornada de trabalho assalariada;  

• A socialização do camponês;  

• A propriedade da terra;  

• A propriedade dos meios de produção; 

• A jornada de trabalho. 

 

O gráfico 2, indica como se dá o regime de propriedade da terra no povoado Serrote Grande. Nesse 

sentido, destaca-se que a terra produzida pelos camponeses residentes no povoado em questão, tem um 

percentual de 69,2% de regime de terra própria, enquanto 27,9% dos camponeses trabalham em terras de outros 

e apenas 2,9% trabalha de arrendamento, ou seja, é rendeiro. 

 
Gráfico 2: Regime de propriedade da terra no Povoado Serrote Grande. 

 
A propriedade da terra é um dos elementos fundamentais no campesinato, pois, torna o camponês dono 

do seu espaço, e dessa maneira responsável por toda organização das atividades no sítio.  No povoado Serrote 

Grande estudado nesse trabalho, durante a pesquisa de campo os camponeses foram questionados em relação a 

religião a qual seguiam, o resultado proveniente da pesquisa pode ser observado a partir do gráfico 3, que 

representa a divisão da religiosidade do povoado, destacando-se a religião católica com 91,3% das famílias 

residentes na comunidade, sendo seguida pela religião evangélica com 2,9%, 1% das famílias entrevistadas 

afirmaram participar das duas religiões, enquanto 4,8% das famílias afirmaram não terem religião alguma. 

 
Gráfico 3: Religião dos camponeses do Povoado Serrote Grande. 
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De acordo com Bombardi, (2004, p. 368), “o universo religioso e sobrenatural é base da vida, e moral 

camponesas”. Dessa maneira, é possível compreender a partir da afirmação feita pela autora o quão significa a 

religiosidade para as comunidades campesinas. A partir da figura 1 pode ser observada a capela do povoado 

Serrote Grande, cujo santo padroeiro é o Menino Jesus, a figura retrata um registro de um evento na tradicional 

(sexta-feira santa), que ocorre anualmente no município de Craíbas. 

 
Figura 1. Festividade religiosa tradicional – Capela Menino Jesus Povoado Serrote Grande/Craíbas/AL. 

 

 

No campesinato estudado, o trabalho familiar é a referência, tendo em vista que no processo produtivo o 

labor é realizado por todos os membros da família, podendo ser feito a partir de divisões decididas a partir das 

relações de produção estabelecidas no seio familiar. A figura 2 indica o trabalho camponês no povoado Serrote 

Grande, o qual é sempre marcado pelo trabalho familiar. 

 
Figura 2. Trabalho camponês no povoado Serrote Grande – Craíbas/AL. 

 

 

A reciprocidade e ajuda mutua são muito comuns entre os camponeses, se fazendo sempre presentes em 

diversos momentos na vida no campo. “A ajuda mutua aparece [...] como um processo grupal, concorrendo às 

pessoas espontaneamente para prestar o auxílio necessário”. (Santos, 1978, p. 35). Logo, é possível perceber que 

no campesinato estas ocorrem constantemente à medida que os indivíduos sentem a necessidade de ajudar os 

vizinhos, que muitas vezes também fazem parte da família, e mesmo quando se trata de uma troca de favores, 

onde uma dada família ajuda a outra em um momento que exige maior força de trabalho, e quando esta precisa 

de ajuda à família que foi ajudada retorna de forma reciproca. 

Contudo, a reprodução social do campesinato também se apresenta como uma forma de resistência e 

luta. De acordo com Rosa (2012, p.104): “[…] podemos dizer que o modo de vida camponês é uma expressão de 

resistência ao processo de inserção do capitalismo e uma forma de sobrevivência dentro desse sistema, uma vez 

que a terra é utilizada também como meio de produção de bens para comercialização”.  

O camponês trabalha para satisfazer as necessidades básicas de sua família, tendo a terra como um 

instrumento de trabalho para conseguir o sustento familiar. Logo, “O campesino produz para garantir o 

autoconsumo e o excedente para a comercialização”. (Rosa, 2012, p. 100). Nesse sentido, fica evidente que os 
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principais objetivos do trabalho do camponês estão relacionados a sanar as necessidades da família, bem como 

garantir a sobrevivência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O campesinato apresenta-se como o modo de vida e produção do Povoado Serrote Grande, destacando-

se nessa pesquisa a prática da agricultura e as relações de produção estabelecidas no seio familiar dos 

camponeses residentes no referido povoado. Nesse contexto, conclui-se que no campesinato apresentado no 

povoado Serrote Grande, a maior parte dos chefes de família estão distribuídos no gênero masculino, 

permanecendo nesse sentido, o regime patriarcal. 

 Logo, como citado no texto a propriedade da terra é um dos elementos centrais desse segmento, desse 

modo, no referido povoado constatou-se que a terra cultivada pela maioria dos camponeses é própria, 

prevalecendo no povoado como força motriz, o trabalho familiar, baseado também nas práticas de ajuda mútua e 

reciprocidade. Destacando-se a importância da religiosidade para esses camponeses, cuja maioria declarou 

pertencer a religião católica, sendo a religião a base e a moral da vida dos camponeses. O campesinato 

apresentou-se como segmento resistente, marcado pela luta para permanecer no campo, tendo em vista os 

embates enfrentados com os proprietários capitalistas. 
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RESUMO: Este estudo busca problematizar a invisibilidade e a desvalorização da mulher camponesa, 

enfatizando a superação de 30 mulheres empreendedoras que integram a militância do Movimento dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo. Para tal, analisamos os processos de formação, produção e 

comercialização solidária. Busca-se refletir a importância da economia solidária e feminista aplicada ao longo do 

“Projeto Mulheres da Caatinga”. Com base em uma pesquisa de caráter teórico bibliográfico e integrado a uma 

análise de uma experiência grupal, foi realizada uma roda de conversa e em outro momento aconteceu uma visita 

de campo para conhecer o espaço de produção e analisar atas e documentos institucionais. Os resultados do 

estudo provam que o desenvolvimento das ações no projeto contribui para o desenvolvimento individual e 

coletivo das envolvidas viabilizando seus protagonismos e empoderamento econômico, social e político da 

produção a comercialização dos produtos da agroindústria de alimentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: geração de renda, empoderamento, economia feminista 

 

The Mulheres da Caatinga Project in the Movimento dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Campo (MTC) Brazil and the The Solidary and Feminist 

Economy 

 
ABSTRACT: This study seeks to problematize the invisibility and the devaluation of peasant women, 

emphasizing the overcoming of 30 entrepreneurial women who are part of the militancy of the Workers' and 

Field Workers Movement. For this, we analyze the processes of formation, production and solidary 

commercialization. It seeks to reflect the importance of the solidarity economy and feminist applied throughout 

the "Caatinga Women Project". Based on a bibliographical theoretical research and integrated with an analysis of 

a group experience, a conversation was held and in another moment a field visit was made to know the 

production space and to analyze institutional records and documents. The results of the study prove that the 

development of the actions in the project contributes to the individual and collective development of the 

involved ones, enabling their protagonism and economic, social and political empowerment of the production 

and the commercialization of the food agroindustry products. 

 

KEYWORDS: income generation, empowerment, feminist economics 

 

INTRODUÇÃO  

 
Para entender a importância do projeto mulheres da caatinga faz-se necessário destacar que ele surge da 

necessidade das mulheres em buscar romper a imagem de auxiliar no espaço da agricultura, onde sua voz não é 

ouvida. Com o projeto as envolvidas conseguiram empoderamento nos processos de formação politica e 

desenvolvimento em economias justas e solidarias. Segundo Herrera (2015, p.3) “a situação de opressão e 

subordinação da mulher no campo está relacionada com a naturalização do papel do homem e da mulher, que 

está vinculada à relação hierárquica dentro das famílias rurais, cuja base material se ancora na divisão sexual do 

trabalho”.  

Estudos mostram que Neves e Medeiros (2013, p. 3) “as atividades das mulheres rurais não estão 

apenas circunscritas aos trabalhos domésticos, realizam atividades nas lavouras e na produção de alimentos, e 

que não são reconhecidas como parte produtiva da agricultura”.  Logo, na luta pelo reconhecimento enquanto 
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cidadã e produtora de saberes e sabores as mulheres das comunidades de Igaci e Cacimbinhas municípios 

Alagoanos, resolveram em propor uma ação de geração de renda e que neste processo, a formação educacional 

seria o suporte necessário para a garantia do sucesso de suas atividades econômicas. Buscaremos refletir sobre 

economia feminista, a partir da análise dos impactos proporcionados pelo “Projeto Mulheres da Caatinga”, 

desenvolvido pelo MTC Brasil, além de buscar entender qual o papel da educação nesta transformação.  

 Faria (2009, p. 14-15) afirma que “a economia feminista questiona o paradigma dominante e sua 

abordagem androcêntrica e contribui para dar visibilidade ao aporte econômico das economias feminista e 

agenda de luta das mulheres no meio rural”. Dentro de uma realidade onde a economia dominante desconsidera e 

inviabilizam as economias das mulheres, o MTC Brasil vem mostrar que é possível fazer o inverso, trazendo ao 

cenário atual a afirmação que as mulheres camponesas têm um alto potencial de organização, gerenciamento e de 

resultados nas atividades de geração de renda.  

Esta experiência analisada é importante, pois vem trazer uma alternativa econômica e ao mesmo tempo 

tem proporcionado a profissionalização das mulheres do campo, inclusive das mulheres jovens.  

Nos dias atuais dentro das bases do MTC Brasil se observa um início de mudanças no que se refere à 

posição econômica das mulheres rurais, Faria (2009, p. 21) coloca que “embora ainda seja alarmante o número 

de mulheres que em nosso país trabalha sem auferir de renda, e nesse universo há uma porcentagem de 

trabalhadoras domésticas de origem rural, que em particular jovens que trabalham apenas em troca de casa e ou 

comida”. Realidade que colocou as mulheres participantes do MTC para propor uma experiência que viesse 

valorizara o trabalho feminino  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

Com base em uma pesquisa de caráter teórico bibliográfico e integrado a uma análise de uma 

experiência grupal, foi realizada uma roda de conversa, usando a metodologia de grupo focal com entrevista 

aberta que segundo Duarte (2004, p. 215) as entrevistas “propiciam situações de contato, ao mesmo tempo 

formais e informais, de forma a “provocar” um discurso mais ou menos livre, que atendesse aos objetivos da 

pesquisa”. Num outro momento aconteceu uma visita de campo para conhecer o espaço de produção e analisar 

atas e documentos institucionais que ajudassem a elucidar a pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Economia solidária Feminista 

 

Historicamente é inegável a efetiva participação das mulheres camponesas na produção agrícola, 

desempenhando diversas atividades como preparo da terra, plantio, cultivo e colheita, ao tratar da 

comercialização e dos recursos oriundos deste trabalho não é disponibilizado nem um tipo de porcentagem a ela, 

seu trabalho doméstico ou braçal é visto como ajuda.  

Diante de uma sociedade patriarcal, as economias devem ficar sobre a administração dos homens. 

Ultrapassando esta condição Paludo (2009, p. 123) frisa que “a exploração das mulheres e, consequentemente, a 

desigualdade de gênero, em grande medida é naturalizada na sociedade, até porque isso faz parte da engrenagem 

do capital”. Logo, o papel da resistência das mulheres participantes do projeto analisado contribui 

significativamente para reafirmarmos a condição de superação a este entrave no mundo rural que desencadeia as 

desigualdades ainda existentes. 

Aqui cabe ressaltar que ao longo das diversas experiências baseada na economia solidária, as mulheres 

avançam conceitualmente no que se diz ser “economia solidaria feminista” para Nobre (2002, p. 1-2) “a 

economia feminista, vê o trabalho de forma mais holística, integrando o mercado informal, o trabalho doméstico 

que não é visto nem valorizado, a divisão sexual do trabalho na família e, agregando temas como saúde, 

educação, moradia, lazer e outros temas”. 

Esta nova concepção quebra um paradigma histórico, as mulheres camponesas ou urbanas além de suas 

atividades fora de casa, tem desempenhado ainda um papel de cuidado com a casa, marido, filhos e idosos, uma 

realidade que precisa ser levada em conta, na analise dos impactos nas atividades econômicas. A economia 

feminista, dessa forma, segundo Pérez (2005, p.2) “tem buscado contribuir para a construção de políticas 

públicas que de fato rompam com a divisão sexual do trabalho e com a desigualdade entre mulheres e homens”. 

Aprofundando o assunto, buscar valorizar a economia solidária num olhar das mulheres camponesas, 

nos remente entender duas vertentes significativas e geradoras de oportunidades para que de fato venha 

contribuir na vida das mulheres e no seu empoderamento.  
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Conferir visibilidade ao trabalho doméstico e de cuidados na análise econômica é 

uma questão central para a economia feminista, pois é esse trabalho que garante a 

reprodução da força de trabalho. Ao ignorar isso, a análise econômica apresenta um 

diagnóstico incompleto do funcionamento do sistema econômico e não é capaz de 

avaliar a repercussão real das políticas econômicas. (PÉREZ, 2005, p.2)  

 

 

Estas duas vertentes como aponta a autora que emerge na relação da questão da visibilidade do trabalho 

doméstico e a parte econômica, vem contribuir para que a força de trabalho das mulheres seja empregada de 

forma coerente e humana. Pois, não basta desenvolver uma atividade econômica com princípios solidários, é 

preciso transformar as relações de trabalho no âmbito familiar e da atividade produtiva em execução. Assim, é 

cabível afirmar que as condições de uma vida digna e sustentável devem acontecer de forma real, em todas as 

dimensões, sejam sociais e de geração de renda, numa relação de respeito e valorização do saber e fazer. 

 Para Picchio (2012, p. 17) “uma abordagem baseada na experiência das mulheres tende a permitir um 

alcance maior da perspectiva e da análise minuciosa das condições de vida, devido a sua prática cotidiana de 

cuidar de corpos, paixões e relações”. Logo, é imprescindível que as organizações e movimentos sociais, além 

do incentivo a materialização de experiências de mulheres no desenvolvimento de prática econômica solidária, 

possam realizar a sistematização dos saberes experimentados, contribuindo para uma analise real dos desafios 

que precisam ser sanados e potencialidades das mulheres camponesas. 

 

O fazer-se social das mulheres camponesas vinculadas ao Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

do Campo (MTC) Brasil: Experiência do Projeto Mulheres da Caatinga 

 

   Na perspectiva feminista, o empoderamento das mulheres é entendido como um processo de autonomia, 

da autodeterminação, libertação das mulheres e das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal. “O 

objetivo maior de ações voltadas para o empoderamento das mulheres é propiciar as condições para que elas 

possam questionar desestabilizar e se organizar com vistas à erradicação da ordem patriarcal vigente” 

(SARDENBERG, 2009, p. 37). 

 Quando se trata de fortalecer o território camponês as mulheres têm desenvolvido várias experiências 

exitosas na área econômica, com alternativas sustentáveis de desenvolvimento, segundo (ONU, 2016, p. 4) 

“empoderar as mulheres para que participem integralmente de todos os setores da economia e em todos os níveis 

de atividade econômica é essencial”. Pode-se afirmar que as contribuições das mulheres têm possibilitando a 

construção de economias fortes, sociedades mais justas e tem melhorado a qualidade de vida para as mulheres, 

homens, famílias e comunidades. 

 Suas experiências têm impulsionado objetivos de desenvolvimento sustentáveis, melhorando as 

comunidades rurais, porém é preciso visibilizar estas ações, pois mesmo sabendo do potencial das mulheres 

camponesas, ainda temos uma sociedade que invisibiliza o trabalho da mulher do campo. Para a SOF (2016, p. 

6) “a contribuição econômica das mulheres do campo muitas vezes se oculta em relações que não 

necessariamente passam pelo dinheiro, como autoconsumo, trocas e doações daquilo que elas produzem”.  

 Pode-se ainda afirmar que existem duas situações uma é a capacidade de produção, organização e 

comercialização das mulheres e outra é a forma, a qual ela se relaciona no campo, ou seja, a mulher retira do 

próprio quintal quase toda a alimentação da família e para a SOF (2016, p. 7) “intercambiar com as vizinhas 

hortaliças por ovos, produzir plantas medicinais que substituem medicamentos, que são atividades corriqueiras 

das mulheres rurais, cujo significado econômico nem sempre é levado em conta”. 

O projeto de fortalecimento da organização produtiva das mulheres da caatinga visa potencializar a 

produção e a comercialização de produtos derivados da agricultura camponesa e extrativismo do bioma caatinga, 

baseados em princípios de valorização do trabalho das mulheres, integrado aos processos de formação politica, 

produção e comercialização. Segundo o (MTC, 2018, p. 31) para rompermos com a invisibilidade as mulheres 

começaram a se organizar, pela busca do “reconhecimento como trabalhadora, pela sua documentação, 

participação politica e pelos processos de geração de renda”, neste processo de busca de autonomia financeiras 

se propõe o desenvolvimento do projeto mulheres da caatinga.  

 A metodologia desenvolvida neste projeto parte da perspectiva da construção de uma rede de 

coparticipação com os grupos de mulheres, agrupando ações em tapas: a primeira etapa tratou de firmar parceiras 

com colaboradoras técnicas que ajudassem a desenvolver as ações operativas, segunda etapa, acontece à 

articulação, mobilização e formação das mulheres inclusas no projeto, por entender que os processos de 

empoderamento politico e econômico das mulheres esta ligados aos processos de formação, o MTC com seus 

acúmulos em formação de lideranças, propôs um método que segundo o MTC (2014) “o método camponês de 

ensinar e aprender vem com intuito de construir a escola que os camponeses precisam”. 
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As atividades realizadas na formação para mulheres destacam-se seminários sobre rede de produção e 

comercialização com temas como organização em rede, políticas públicas para mulheres, conceitos e 

apresentação de experiências de produção e comercialização, curso básico de cooperação, produção e 

comercialização da agricultura camponesa (ver imagens 1 e 2).  

 

 

 

Imagens 1 e 2: Realização de Seminários e Formação em temas voltados a economia feminina. 

  
   Fonte: Acervo do MTC Brasil (2018) 

 

Na terceira etapa do projeto as mulheres focam na organização da rede de produção, comercialização de 

âmbito regional e estudo da viabilidade de mercado. Nesta etapa os grupos realizaram um seminário para 

construção da rede de produção e comercialização dos produtos da agricultura camponesa, implantaram uma 

pequena agroindústria familiar para produção e suportes na comercialização (ver imagens 3 e 4). 

 

Imagens 3 e 4: Agroindústria de Alimentos – Sítio Nova América, Igaci/AL 

Imagens 4: Produção Inicial de panificados e doces 

 

  
Fonte: Acervo do MTC – Brasil (2018). 

 

Para SOF (2016, p. 4) “é preciso dar visibilidade ao papel fundamental que as mulheres têm na 

agricultura familiar, responsável por boa parte dos alimentos consumidos pela população brasileira, como 87% 

da mandioca e 70% do feijão”.  Apesar das mulheres mostrarem um potencial produtivo significativo e com 

experiências sustentáveis ainda segundo a (SOF, 2016, p. 4) “existe uma desigualdade entre homens e mulheres 

no acesso aos mercados institucionais, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer a importância econômica do 

autoconsumo, da doação e da troca”. Para além desta importância tem também a contribuição feminina com o 

trabalho da casa, das pessoas e da natureza – atividades desvalorizadas em nossa sociedade capitalista e 

patriarcal. 

Em depoimento a camponesa (VSM 02): 

 

“O projeto e o resultado dele tem transformado minha vida, saio de casa, estudo e 

tenho uma renda, sei que com o funcionamento da agroindústria vamos produzir 

mais e ganhar mais dinheiro, melhorando nossa vida”. 
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É notório que o projeto tem transformado a vida das mulheres envolvidas, uma mudança que vai além 

da geração de renda, diz respeito à autonomia feminina, a valorização do seu trabalho que era desvalorizado e 

que ganha visibilidade. 

Em depoimento a camponesa (RPS 03):  

 

“Estou mais feliz, ganho uma renda, estou na feira com vários produtos, vejo 

minhas amigas, uso o dinheiro para as minhas necessidades e de meus filhos, a 

cooperativa vai gerar bons frutos e isso foi o movimento que nos possibilitou 

através de nossas lutas enquanto mulher camponesa”. 

 

 

A estratégia de desenvolvimento do projeto mulheres da caatinga tem 03 pilares importantes dando 

condições efetivas para que as mulheres sejam protagonistas da sua história, a) formação para militantes numa 

dimensão politica de entendimento sobre questões de gênero e luta de classe, com cursos de profissionalização 

proposto pelas próprias mulheres, b) vão para a luta, ou seja, estão realizando enfrentamento e controle social 

das politicas existentes para as mulheres, c) numa experiência única de produzir e beneficiar seus produtos 

consegue comercializá-los em espaços informais e formais, fechando o ciclo da produção, gerando 

empoderamento feminino. 

 

CONCLUSÃO  
 

 

É fato que as mulheres do campo tem realizado muitas tarefas na agricultura, muitas destas tarefas sem 

reconhecimento, mas ao longo da história como as mulheres urbanas as rurais conseguem muitas conquistas e 

uma dela é a capacidade de promover processos de formação e organização economica. 

Com experiências sustentáveis têm ganhado espaços importantes e conseguido operacionalizar politicas 

para o campo das mulheres, mas ainda existe muita desigualdade entre homens e mulheres principalmente 

quando se trata do mercado institucional, mas fica evidente que o projeto mulheres da caatinga é um passo 

importante na superação das mulheres e que estar promovendo frutos significativos como a profissionalização 

em produção e comercialização. 
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RESUMO: Este estudo objetiva-se por analisar as experiências dos pibidianos do curso Geografia 

Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas Campus do Sertão realizados no âmbito do projeto “Ensino da 

Geografia Física Através de Recursos Didáticos” aplicado em uma escola pública estadual, em Delmiro 

Gouveia/AL, no período de julho a setembro de 2017, junto a estudantes do primeiro ano do Ensino Médio. O 

objetivo de nosso projeto foi expor a maquete e o perfil de solo de forma mais contextualizada possível, nela as 

características das unidades de paisagens comuns em sertões nordestinos como os inselbergues. O projeto foi 

dividido em três etapas, e em conclusões trazemos resultados de satisfação dos alunos envolvidos bem como a a 

importância do PIBID em nosso processo de formação como futuros docentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia do Ensino de Geografia, Práxis Educacional, Ensino Contextualizado. 

 

Educational resources for the Teaching of Physical Geography: PIBID 

experience in a state public school in Delmiro Gouveia/AL 
 

ABSTRACT: This study aims to analyze the experiences of the pibidians of the Geography Degree course of 

the Federal University of Alagoas Campus do Sertão carried out in the framework of the project "Teaching of 

Physical Geography through Didactic Resources" applied at a state public school in Delmiro Gouveia/AL, in the 

period from July to September of 2017, together with students of the first year of High School. The objective of 

our project was to expose the model and the soil profile in a more contextualized way, in her the characteristics 

of the units of landscapes common in sertões Northeastern as the inselbergues. The project was divided into 

three stages, and in conclusions we bring satisfaction results from the students involved as well as the 

importance of PIBID in our training process as future teachers. 
 

KEYWORDS: Geography Teaching Methodology, Educational Praxis, Contextualized Teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo objetiva-se por analisar as experiências dos pibidianos do curso Geografia Licenciatura da 

Universidade Federal de Alagoas Campus do Sertão realizados no âmbito doprojeto “Ensino da Geografia Física 

Através de Recursos Didáticos” aplicado em uma escola pública estadual, em Delmiro Gouveia/AL, junto a 

estudantes do primeiro ano do Ensino Médio. 

O município de Delmiro Gouveia, cujas atividades desenvolvidas no decorrer das atividades aqui 

analisadas, está localizado no alto Sertão Alagoano à aproximadamente 290 km de sua capital Maceió. O 

município se encontra em uma região com diversidade de paisagens diferentes que servem de assuntos para 

discutir geografia em sala. 
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Figura 1: Mapa De Localização da Área De Estudo. 

Fonte: ZAAL (2009). Adaptado por: Wagner Valdir dos Santos (2018). 

 

Estabelecem-se estratégias adequadas, que em suma seria a seqüência lógica de assuntos que englobem 

o ensino de aspectos voltados ao estudo da Geografia Física envolvendo da elaboração a ação de atividades e 

oficinas que estimulem uma melhor compreensão sobre as dinâmicas geológicas e geomorfológicas presentes no 

espaço geográfico não distanciando de aspectos da Geografia Humana, afinal, a Geografia é uma ciência única.  

Para a realização desta ação nos consubstanciamos teoricamente em Almeida e Rigolin (2013), 

Grotzinger e Jordan (2013); e Jatobá (2008) com o intuito estimular por meio de atividades práticas, oficinas e 

minicursos o estabelecimento de uma melhor relação professores-pibidianos-estudantes lhes permitindo por meio 

de metodologias ativas a compreensão dos conteúdos voltados às dinâmicas geológicas e geomorfologias que 

influenciam os aspectos humanos no espaço geográfico. 

Os conteúdos voltados às temáticas que envolvem a Geografia física por muitas vezes sãoexplicados de 

modo muito resumido ou objetivo. O estudante, quando acessa os conteúdos do livro didático, muitas vezes não 

compreendem os princípios básicos de ou alguns processos geológicos e geomorfológicos acontecem e 

influenciam nossas vidas cotidianas ou a de outros povos em outras frações do espaço geográfico. Contudo, o 

projeto busca a elaboração e a utilização de materiais didáticos. Para tal, levamos em consideração a localização 

do município em área geomorfologicamente inserida em um ambiente rico em termos de unidades de paisagens, 

sendo as mesmas usadas em sala de forma contextualizada. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O projeto foi dividido em três etapase deve uma duração de aproximadamente três meses (de Julho a 

Setembro) de 2017, no primeiro momento a confecção dos materiais a serem utilizados na exposição das aulas, 

assim como a pesquisa bibliográfica para se trabalhar os conteúdos referentes a estrutura geológica as formas de 

relevo, até chegar nos processos formadores do solo.  

No segundo momento foram aplicadas aulas expositivas se utilizando dos materiais elaborados e 

construídos. As aulas expositivas seguiram atreladas as sequências do livro didático, trabalhando conteúdos 

como: ciclo das rochas, tipos de rochas, intemperismo e formação dos solos, porem cabe ressaltar a relevância do 

livro didático não como o único material a ser seguido como referencia, mas sim como um auxiliador do 

professor em sala de aula.  
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O terceiro momento foi realizado a partir de uma aula de campo, que funcionou fora da sala, nas ruas 

próximas da escola, que ocorreu nas imediações próximas da escola, onde os alunos puderam então colocar em 

discussão o que foi apreendido em sala de aula a partir da prática. Notamos que os alunos tiveram uma noção 

básica da geografia física, compreendendo os processos de formação das rochas e tipos de rochas, assim como a 

formação do solo e seus principais agentes modificadores.  

 

A MAQUETE DE RELEVO 
 

Com objetivo de expor a maquete de forma mais contextualizada possível, nela as características das 

unidades de paisagens comuns em sertões nordestinos como os inselbergues. Os inselbergues são formas de 

relevo isoladas encontradas nos pediplanos, que por vezes assumem formas variadas (JATOBÁ 2008). Nesse 

sentido, a maquete serviu como um material didático de grande relevância pois em sala eles puderam ver em 

dimensões alguns tipos de relevo. 

 

A maquete como recurso didático para o ensino de Geografia consiste em ser 

bastante atrativo e além disso, permite expressar o conjunto de elementos 

apresentados na paisagem a serem estudados. Desta maneira, foi proposta a 

construção de uma maquete para se desenvolver em aulas teóricas os temas: 

relevo, vegetação, hidrografia e cartografia. O uso de maquetes contribui 

significativamente para o ensino, uma vez que proporcionou uma leitura das 

três dimensões da representação de um espaço. A ludicidade por sua vez, 

chama a atenção dos estudantes - incentivando à imaginação (SILVA; 

ARAÚJO, 2018, p. 3). 

 

 

Diante ressaltamos aqui a importância de um aprimoramento dos materiais didáticos, e que a maquete 

por mais que seja algo “antigo” do ponto de vista metodológico ela é capaz de abrir questionamentos que só o 

quadro e pincel não são capazes. 

A maquete aqui e confeccionada teve como matérias básicos: isopor, tintas coloridas, areia, cola, papel 

marche, e orégano para simular vegetação. Ao final de sua construção a maquete foi levada em salapara auxiliar 

nas explicações que abrangem os assuntos de processos formadores de relevo exógeno e endógeno, e outros 

assuntos que por ventura apareceram durante questionamentos. 

 

 
Figura 2: Processo de construção da maquete de relevo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

A maquete representa a superfície terrestre e as principais formas de relevo como, por exemplo: 

montanhas, planaltos, planícies, depressões e o inselbergue caracteristico da região.  
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O PERFIL DE SOLO EM VIDRO 

 
Os assuntos que remetem aos processos de formação dos solos bem como sua conservação em 

ambientes semiáridos, no qual é representado nesse trabalho, é visto nos livros didáticos de forma resumida, sem 

muita propriedade e importância. Com isso achamos necessário construir algo que mostrasse o perfil de solo de 

forma didática e visível dentro de sala. 

Um perfil de solo bem desenvolvido possui cinco tipos de horizontes, que costumam ser chamados de 

horizontes principais pelas letras maiúsculas O, A, E, B e C (LEPSHCH, 2010). Nessa perspectiva, tentamos 

aqui simular um perfil de solo que contemplasse os principais horizontes do solo, servindo de base para 

explicações de seu uso é processo. Para confecção do perfil de solo foi utilizado um recipiente de vidro com 8cm 

x 8cm de base e 25cm de altura, logo após a sua confecção, procuramos uma rocha consolidada que encaixasse 

no perfil, logo após isso fomos gradativamente a preenchendo simulando um solo. 

 
Figura 3: Processo de construção do perfil de Solo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

A aula com o perfil de solo, foi didática e de grande aceitação pelos estudantes, além dela funcionar 

como um ótimo modelo de explicação de todos os horizontes já que em pratica e em campo no nosso entono da 

escola não é comum encontrar um solo com todos horizontes a mostra.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados do presente projeto sugerem mais criatividade na hora de desenvolver as aulas na área 

física para prender a atenção do aluno fora do que o mesmo já está acostumado, tirando a ideia que as maquetes 

são algo ultrapassado. Tendo em vista que esse recurso traz um material palpável para que os mesmos possam 

analisar de perto todos os processos trabalhados.  

Essa discussão abre um leque para outras possibilidades que esses recursos didáticos oferecem, além de 

demostrarem um ótimo material para o ensino e aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o pibidiano ou o 

futuro professor, levando e conta que irá partir destes aprimoramento e pensamentos para outros. 

 

CONCLUSÃO 

 
Com base nas nossas observações e posteriormente coma prova bimestral que foi aplicada aos alunos 

acerca das aulasque foram usadas recursos didáticos que elaboramos, notamos um ótimo rendimentoque levou a 

aprovação da grande maioria dos alunos nas perguntas pertinentes aos assuntos passados por nos com o auxilio 

da professora em sala. 
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Ressaltamos a importância do PIBID em nosso professo de formação como futuro docentes, 

principalmente na atual conjuntura politica que se mostra pouca relevância nas diretrizes educacionais. 
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RESUMO: O presente trabalho aborda a relação do camponês com a terra, pois a terra é o meio pelo qual o 

camponês realiza o seu trabalho, tira o seu sustento, onde se transformará em cultivador, produtor agrícola, 

trabalhador rural e ao mesmo tempo, proprietário de seus meios de produção. O trabalho camponês é marcado 

por usar a força familiar, ou seja, a família camponesa é um verdadeiro trabalhador coletivo. A metodologia 

usada foi com base em pesquisa bibliográfica, salientando, assim que o pequeno agricultor tem um modo simples 

de produção e da reprodução da produção, pois a cada etapa da atividade produtiva é reposto os meios de 

produção e força de trabalho, o que gera um processo contínuo de reposição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: camponês, terra, produção e reprodução. 

 

Farm farming and family farming 
 

ABSTRACT: The present work deals with the peasant's relationship with the land, since the land is the means 

by which the peasant carries out his work, takes his livelihood, where he becomes a cultivator, an agricultural 

producer, a rural worker and, at the same time, their means of production. Peasant work is marked by the use of 

family power, that is, the peasant family is a true collective worker. The methodology used was based on 

bibliographical research, emphasizing, so that the small farmer has a simple way of production and reproduction 

of production, because at each stage of productive activity the means of production and labor power is restored, 

which generates a continuous replenishment process. 

 

KEYWORD: Peasant, land, production and reproduction. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A terra é o meio pelo qual o camponês realiza o seu trabalho, tira o seu sustento, onde se transformará 

em cultivador, produtor agrícola, trabalhador rural e ao mesmo tempo, proprietário de seus meios de produção. A 

partir do momento em que o camponês se torna proprietário de terra, ele não deve mais nada a ninguém, o que 

lhe caracteriza ser um indivíduo independente, ser um cidadão livre. Enfim, ele vive de uma terra própria e que 

lhe pertence, mas que às vezes não é sua legalmente. Todavia, mesmo assim tem o direito de explorá-la. 

Assim, ele manifesta certo sentimento pela terra, como observa Mendras (1978, p. 191): “o amor à terra, 

movido por uma racionalidade econômica ou por uma exigência de liberdade pode, evidentemente, assumir 

formas sentimentais de ligação a tal ou qual terra particular”. Contudo, Mendras também coloca que:  

 

Em vez de dizer que todos os camponeses amam sua terra e que os que não a amam 

são singulares e manifestam sentimentos “antinatureza” (contra sua suposta 

natureza), o que se sugere é comparar o grau de amor manifesto em diferentes 

sociedades com o tipo de laço jurídico, econômico e social que liga o cultivador a 

sua terra, e prejulgar que quanto mais determinante for esse laço no sistema social, 

mais forte será o “amor” individual (1978, p. 192). 

 

 

Mas a terra é para o campo uma ferramenta para produção, diferente dos outros meios de produção, o 

que proporciona a expansão do capitalismo, pois, ela pode ser facilmente comprada e usada como instrumento 

para exploração de mão de obra assalariada. Ela opera, porém, como se fosse capital, mas não é produto de 

nenhuma forma de trabalho, porque é um produto natural, que não advém do trabalho e não pode ser criado por 

ele. Desse modo, pode-se dizer que quando o homem trabalha na terra é para produzir o fruto dela, que pode ser 

caracterizado como produto do trabalho. 

O trabalho camponês é marcado por usar a força familiar, ou seja, a família camponesa é um verdadeiro 

trabalhador coletivo. O pequeno agricultor tem um modo simples de produção e da reprodução da produção, pois 
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a cada etapa da atividade produtiva é reposto os meios de produção e força de trabalho, o que gera um processo 

contínuo de reposição. É importante lembrar as diversas formas de o camponês trabalhar a terra, como mutirão, 

que é uma prática muito comum entre os camponeses e consiste na troca de trabalhos que acontece quando eles 

não têm dinheiro para pagar trabalhadores assalariados, empregada para suprir a força de trabalho familiar. 

Existe também, a parceria que é um tipo de acordo, através do qual os agricultores dividem os custos e os gastos. 

A parceria é um tipo de estratégia que possibilita ao pequeno agricultor ampliar a sua área de cultivo e, 

consequentemente, aumentar os seus ganhos. 

Assim, a propriedade da terra permite que o camponês, como titular da terra possa arrancar uma renda 

inteiramente da produção sem a presença de atravessadores. Isso acontece quando o camponês faz um acordo 

com o dono da terra para produzir em sua propriedade, pagando-o com alguns dias de trabalho, ou fornecendo-o 

parte de sua produção, como também pode transformar parte da produção em dinheiro e pagar o dono da terra, 

caracterizando, assim, nos três casos citados, o pagamento do excedente produzido pelo direito de trabalhar a 

terra, pagando ele mesmo a renda. 

Para o capital poder se apropriar da terra, o capitalista, propriamente dito, precisa pagar para ter o 

domínio dela, que termina por transformá-la em mercadoria, podendo ser vendida, comprada ou alugada, pois, só 

depois de obter a licença do proprietário da terra é que o capital poderá comandar a agricultura. Esse pagamento 

significa ser a renda da terra. Segundo Martins (1990, p. 167), “mediante o simples pagamento de uma renda, 

sem necessidade de comprar a terra, o capitalista pode concentrar a exploração capitalista no campo, 

simplesmente alugando parcelas de terras de diferentes proprietários, grandes ou pequenos”. 

Martins (1990) também observa: 

 

Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha sem 

recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu trabalho e o da sua 

família, ao mesmo tempo que cresce a sua dependência em relação ao capital, o que 

temos não é a sujeição formal do trabalho ao capital. Essa relação indica é outra 

coisa bem diferente que é a sujeição da renda da terra ao capital. Esse é o processo 

que se observa hoje claramente no país, tanto em relação à grande propriedade, 

quanto em relação à propriedade familiar, de tipo camponês (MARTINS, 1990, p. 

175). 

 

 

 Contudo, não é em todos os setores da agricultura que acontece o aumento das relações capitalistas de 

produção, somente alguns setores, como em grandes propriedades produtoras de cana-de-açúcar, mas quase 

nunca acontece em setores que produz alimentos como milho, feijão, mandioca, etc.. Nestes setores, onde a 

renda não fornece muito lucro, o capital não se apropria da terra, mas, cria condições que possa tirar proveito 

dela. Já nas grandes propriedades a renda da terra é muito alta, sendo propriedade capitalista. 

 Sabemos que o meio principal de produção da agricultura é a terra e que ela não pode ser multiplicada. 

É justamente esse fator que fez com que a sua apropriação histórica no país acontecesse de tal forma, como já foi 

abordada no decorrer do texto. No país, o proprietário de terra não é obrigado utilizá-la produtivamente, ele pode 

simplesmente ter o direito sobre ela. “Por isso é que a estrutura agrária, ou seja, a forma como a terra está 

distribuída torna-se assim o “pano de fundo” sobre o qual se desenrola o processo produtivo na agricultura” 

(SILVA, 2007, p. 24). 

 De acordo com o Estatuto da Terra, instituído em 1964, o Estado tem por finalidade garantir que as 

famílias camponesas tenham o direito de ingressar a terra, sem o perigo de serem expulsos dela. Portanto, a 

reforma agrária foi criada para que as terras fossem redistribuídas de maneira legal, tendo o Estado a função de 

comprar ou desempossar grandes propriedades a fim de serem divididas em lotes menores e distribuídas para 

famílias camponesas. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) faz reivindicações para por em 

prática o que foi estabelecido no Estatuto da Terra.  

 Segundo Silva (2007), o Estatuto da Terra visava prioritariamente:  

[...] a modernização do campo mediante o aumento da produção e da produtividade. 

A partir daí, a paisagem rural mudou radicalmente. Milhares de máquinas, tratores e 

insumos agrícolas substituíram paulatinamente a maneira de produzir até então 

existente. A modernização da agricultura significou, basicamente, o aumento e a 

consolidação da expansão capitalista, cujo resultado foi chamada industrialização do 

campo, com a presença de grandes empresas nacionais e internacionais e a 

concentração acelerada da terra e da renda (SILVA, 2007, p. 21).    

Desse modo, essa Lei admitiria o enfraquecimento do latifúndio clássico e, em contrapartida, o 

surgimento e desenvolvimento do latifúndio moderno capitalista, muito explorador. Contudo, o novo processo de 
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modernização que estava acontecendo na agricultura, não beneficiava os camponeses, pelo contrário os 

expropriava e oprimia. As lutas dos camponeses marcadas por muitos conflitos teve como consequência o 

controle da questão agrária pelo Conselho de Segurança Nacional que era um órgão repressor da ditadura militar. 

É claro, pois, que as leis elaboradas no regime militar brasileiro (1964 a 1985) tinham por finalidade aumentar a 

produção e a produtividade do que ajudar a problemática social, pois as leis não foram aplicadas com a lealdade 

que deveriam ter. As desapropriações de terras aconteceram, mas de forma insuficiente e com péssima 

administração.  Diz Andrade (2004, p. 87) que na “Usina Caxangá o projeto de desapropriação foi administrado 

por pessoas ligadas as usinas de açúcar, cujo interesse maior era que o projeto fracassasse”. 

Após 1964, o Brasil apresentou, de forma marcante, concentração da propriedade da terra, e da 

produção agrícola. A concentração da propriedade da terra se deu devido a grandes grupos econômicos 

conseguirem amplas extensões de terras por meio da compra, de forma que tenha custo barato, ou em áreas 

ocupadas, localizadas na Região Centro-Oeste, na Amazônia e no estado do Maranhão. Já a produção, devido à 

modernização, os proprietários passaram a utilizar toda extensão de terra de sua propriedade, usando mão de 

obra assalariada, que segundo Andrade (2004, p. 75) fez “desaparecer a agricultura de parceiros e arrendatários 

que foram desalojados dos seus sítios”. 

A década de 70 é estimulada por uma política de créditos facilitados que iniciou em meados da década 

de 60, provocando transformações na agricultura, principalmente na produção. O nascimento do PROÁLCOOL, 

na mesma década, foi para criar alternativas energéticas ao petróleo, já que nesse período a produção do petróleo 

passava por crises. Mas, consequentemente, essa instituição fez surgir, de acordo com Teixeira (2005, p. 28) 

“uma rápida substituição dos espaços rurais para produção de alimentos, por uma produção cada vez maior de 

cana-de-açúcar e de outros produtos para o mercado externo”. Em outras palavras, o PROÁLCOOL passa a 

exigir maior extensão de terra para produção da cana-de-açúcar, fortalecendo ainda mais a concentração 

fundiária. 

Em 1971, foi criado um programa de distribuição de terras, chamado Proterra, que tinha por finalidade 

desapropriar parte dos latifúndios, onde era cobrado um pagamento em dinheiro para o indivíduo que ficasse 

com uma parcela dos lotes de terras desapropriadas, conhecidos como parceleiros. Mas é claro que os 

proprietários vendiam as partes que eram menos produtivas a preços caros e ainda tinha o direito de indicar os 

agricultores que iriam parcelarem suas terras. Afirma Andrade (1989, p. 46) que “o programa foi considerado um 

retrocesso frente ao Estatuto da Terra, pois sua execução foi bastante reduzida”. 

Fica claro então que a valorização da terra guiada pela modernização (o termo modernização usado aqui 

se refere a passagem da agricultura natural para uma que utiliza insumos fabricados industrialmente) no campo 

levou ao processo de expropriação em várias áreas do país. Muitos posseiros tiveram suas terras griladas, assim 

como muitos parceiros foram expulsos de suas terras. Bombardi (2004) observa que no nordeste esse processo de 

expropriação teve início na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945). O preço do açúcar 

subiu e os foreiros foram expulsos dos canaviais ou obrigados a trabalhar um período de tempo grande na 

lavoura da cana. 

O fato é que as políticas governamentais agrícolas elaboradas no período militar beneficiaram os 

grandes e médios proprietários, assim como as políticas de financiamento colaboraram para o desenvolvimento 

do latifúndio moderno, chegando à Nova República (período que se seguiu ao fim da ditadura militar) sem sofrer 

modificação. Teixeira (2005, p. 22) ressalta que:  

 

A verdade é que a modernização da agricultura segue os moldes capitalistas e tende 

a beneficiar apenas determinados produtos e produtores, tendendo a fortalecer a 

monocultura. Com a modernização ocorre o que vários autores denominam de 

“industrialização da agricultura”, tornando-a uma atividade nitidamente empresarial, 

abrindo um mercado de consumo para as indústrias de máquinas e insumos 

modernos (TEIXEIRA, 2005, p. 22).  

 

 

Assim, fica claro o processo de transformação capitalista da agricultura, por meio do qual o agricultor 

deixa de estar sujeito ao fenômeno da natureza, se acomodando cada vez mais aos interesses, do capital.  

É evidente, pois, que a modernização do campo deu-se de forma impiedosa, causando um impacto 

social muito grande no Brasil. Gradativamente, o processo de industrialização da agricultura foi se 

concretizando, visando produção para exportação, transformando grandes propriedades em verdadeiras 

empresas. Nessa situação, conforme diz Teixeira (2005, p. 29) “restou às pequenas propriedades a possibilidade 

da subordinação ao capital industrial, à marginalização, o esfacelamento ou a venda e a emigração para os 

centros urbanos”. 
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Muitos fatores contribuíram para a população rural se deslocar para áreas urbanas, tais como 

mecanização, uso da violência para desapropriação das terras ocupadas por parceiros, agregados, posseiros, etc., 

fazendo surgir os trabalhadores sem terra, caracterizando de forma marcante a migração rural. Ainda segundo 

Teixeira (2005, p. 29) “parte dos trabalhadores sem terra que permanecem na cidade formam uma gama de 

trabalhadores volantes, os chamados “boias-frias”, que vendem a força de trabalho no campo, mas residem nas 

cidades”. O camponês segue lutando pelo acesso à terra em pleno século XXI, criando e recriando o seu modo de 

produção em meio ao processo de produção capitalista. 

 

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 

 
Após 1964, o Brasil apresentou, de forma marcante, concentração da propriedade da terra, e da 

produção agrícola. A concentração da propriedade da terra se deu devido a grandes grupos econômicos 

conseguirem amplas extensões de terras por meio da compra, de forma que tenha custo barato, ou em áreas 

ocupadas, localizadas na Região Centro-Oeste, na Amazônia e no estado do Maranhão. Já a produção, devido à 

modernização, os proprietários passaram a utilizar toda extensão de terra de sua propriedade, usando mão de 

obra assalariada, que segundo Andrade (2004, p. 75) fez “desaparecer a agricultura de parceiros e arrendatários 

que foram desalojados dos seus sítios”. 

A década de 70 é estimulada por uma política de créditos facilitados que iniciou em meados da década 

de 60, provocando transformações na agricultura, principalmente na produção. O nascimento do PROÁLCOOL, 

na mesma década, foi para criar alternativas energéticas ao petróleo, já que nesse período a produção do petróleo 

passava por crises. Mas, consequentemente, essa instituição fez surgir, de acordo com Teixeira (2005, p. 28) 

“uma rápida substituição dos espaços rurais para produção de alimentos, por uma produção cada vez maior de 

cana-de-açúcar e de outros produtos para o mercado externo”. Em outras palavras, o PROÁLCOOL passa a 

exigir maior extensão de terra para produção da cana-de-açúcar, fortalecendo ainda mais a concentração 

fundiária. 

Em 1971, foi criado um programa de distribuição de terras, chamado Proterra, que tinha por finalidade 

desapropriar parte dos latifúndios, onde era cobrado um pagamento em dinheiro para o indivíduo que ficasse 

com uma parcela dos lotes de terras desapropriadas, conhecidos como parceleiros. Mas é claro que os 

proprietários vendiam as partes que eram menos produtivas a preços caros e ainda tinha o direito de indicar os 

agricultores que iriam parcelarem suas terras. Afirma Andrade (1989, p. 46) que “o programa foi considerado um 

retrocesso frente ao Estatuto da Terra, pois sua execução foi bastante reduzida”. 

Fica claro então que a valorização da terra guiada pela modernização (o termo modernização usado aqui 

se refere a passagem da agricultura natural para uma que utiliza insumos fabricados industrialmente) no campo 

levou ao processo de expropriação em várias áreas do país. Muitos posseiros tiveram suas terras griladas, assim 

como muitos parceiros foram expulsos de suas terras. Bombardi (2004) observa que no nordeste esse processo de 

expropriação teve início na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945). O preço do açúcar 

subiu e os foreiros foram expulsos dos canaviais ou obrigados a trabalhar um período de tempo grande na 

lavoura da cana. 

O fato é que as políticas governamentais agrícolas elaboradas no período militar beneficiaram os 

grandes e médios proprietários, assim como as políticas de financiamento colaboraram para o desenvolvimento 

do latifúndio moderno, chegando à Nova República (período que se seguiu ao fim da ditadura militar) sem sofrer 

modificação. Teixeira (2005, p. 22) ressalta que:  

 

A verdade é que a modernização da agricultura segue os moldes capitalistas e tende 

a beneficiar apenas determinados produtos e produtores, tendendo a fortalecer a 

monocultura. Com a modernização ocorre o que vários autores denominam de 

“industrialização da agricultura”, tornando-a uma atividade nitidamente empresarial, 

abrindo um mercado de consumo para as indústrias de máquinas e insumos 
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modernos (TEIXEIRA, 2005, p. 22).  

 

 

Assim, fica claro o processo de transformação capitalista da agricultura, por meio do qual o agricultor 

deixa de estar sujeito ao fenômeno da natureza, se acomodando cada vez mais aos interesses, do capital.  

É evidente, pois, que a modernização do campo deu-se de forma impiedosa, causando um impacto 

social muito grande no Brasil. Gradativamente, o processo de industrialização da agricultura foi se 

concretizando, visando produção para exportação, transformando grandes propriedades em verdadeiras 

empresas. Nessa situação, conforme diz Teixeira (2005, p. 29) “restou às pequenas propriedades a possibilidade 

da subordinação ao capital industrial, à marginalização, o esfacelamento ou a venda e a emigração para os 

centros urbanos”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos fatores contribuíram para a população do campo se deslocar para áreas urbanas, tais como 

mecanização, a violência para desapropriação das terras ocupadas pelo pequeno produtor, assim, nasce os 

trabalhadores sem terra e consequentemente o êxodo rural. Contudo, o camponês luta para não deixar a terra, 

recriando modos para produção na terra. Um fator importante analisado é o controle do camponês com a terra no 

capitalismo, mesmo que pequena a propriedade, eles procuram ter o controle. Apesar da dificuldade do acesso a 

terra. O pequeno agricultor segue lutando pelo acesso a terra em pleno século XXI, criando e recriando o seu 

modo de produção em meio ao processo de produção capitalista. 
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RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo fazer uma análise da cobertura vegetal do município de 

Jaramataia-AL, em épocas distintas (seca e chuvosa), avaliando a condição da mesma nos dois períodos. Para 

esta análise foram tomados como parâmetros o cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada – 

NDVI, que são transformações espectrais resultantes da presença de biomassa na vegetação, as Análises de 

Componentes Principais – ACP, que destacam de forma mais clara os locais que possuem solo exposto, e o 

Modelo Digital de Elevação, que delimita as cotas altimétricas do relevo. Todos os produtos foram gerados em 

ambiente computacional utilizando o software ArcGis. As imagens de NDVI foram classificadas em cinco 

classes, sendo elas: vegetação densa, borda de vegetação densa, vegetação espaçada, solo exposto e corpos 

d’água. Notou-se que a vegetação menos alterada estava nas áreas mais altas, ou seja, de difícil acesso, sendo 

necessárias intervenções para conservação ou manutenção da vegetação que possui usos mais constantes e 

indevidos para que se possa preservar a fauna e flora local.  

 

PALAVRAS-CHAVE: NDVI, Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto.  

 

Use of the NDVI vegetation index to analyze the seasonal variation of 

vegetation cover in the municipality of Jaramataia, Alagoas, in the year 

2017, based on the image LANDSAT 8 215/067. 
 

ABSTRACT: This study was based on an analysis of the vegetation cover of the city of Jaramataia - AL, at 

different times (dry and rainy), evaluating the condition in the two periods. To the analysis were taken the 

parameters of the Index of Vegetation by Normal Difference - NDVI, that are transformations spectrais the 

presence of biomass in the vegetation, the Analyzes of Electrical Products exposed, the Digital Elevation Model, 

that delimits the altimetric relief. All products were generated in a computational environment using ArcGis 

software. The NDVI images were classified into five classes, being: dense vegetation, border of dense 

vegetation, spaced vegetation, exposed soil and bodies of water. Not for that is not possible the areas that are 

high, is badaline access, being necessary for storage or maintenance of plants that secure uses the variables and 

indevids for that may preserve the local fauna and flora. 

 

KEYWORDS: NDVI, Geoprocessing, Remote Sensing. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Mesmo sendo a única grande região morfoclimática tipicamente brasileira, visto que seus limites estão 

inteiramente inseridos no território nacional, pouca atenção tem sido dada à conservação da biodiversidade 

florística e faunística da Caatinga. Esses estudos são imprescindíveis, principalmente nesse domínio 
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morfoclimático, uma vez que passa por intensa transformação antrópica devido ao uso inadequado e 

insustentável dos recursos naturais (SILVA et al., 2004). 

A remoção parcial ou total da Caatinga resulta na redução do estoque da produção de biomassa vegetal, 

que além de xerofila é caducifoliada, bem como na diminuição da cobertura dos solos. Quando esse processo é 

combinado com outros fatores e processos socioambientais, esses fatores, como por exemplo a presença de solos 

rasos e pobres em nutrientes orgânicos que não são mais enriquecidos com a serapilheira, podem levar ao 

aumento na degradação desse domínio (COSTA et al., 2009). 

A vegetação é de extrema importância para o meio ambiente e para sociedade, dentre esta importância 

cabe destacar a sua funcionalidade em evitar a compactação do solo, diminuindo os impactos da velocidade das 

gotas d’água, evitando a compactação e a erosão. Segundo Freires e Mendes (2012), ao haver a remoção da 

cobertura vegetal poderá haver impactos austeros ao meio ambiente e a sociedade, pois a mesma é de grande 

relevância para o equilíbrio ambiental. 

Nesse contexto, estudos realizados em buscar estratégias para conservação dos domínios morfoclimáticos 

aliados ao uso de ferramentas/técnicas de Geotecnologias, como o Sensoriamento Remoto e Sistema de 

Informações Geográficas – SIG fornecem importantes resultados que podem subsidiar o planejamento de áreas 

que necessitam de atenção especial. 

Nos últimos anos, as geotecnologias têm assumido grande importância no monitoramento de diversos 

fenômenos meteorológicos, ambientais, urbanos, entre outros, além de auxiliar no planejamento dos espaços 

agrícola ou urbano levando em consideração a preservação e a gestão de recursos naturais. Como consequência, 

tem se tornado uma ferramenta poderosa para a obtenção de informações necessárias ao manejo, gerenciamento 

e gestão de recursos naturais. 

A técnica de Sensoriamento Remoto - SR, segundo Freire e Pacheco (2004), trata da aquisição de dados 

de um objeto por um sensor que está distante dos alvos. Fotografias aéreas, imagens de satélites e radares são 

exemplos de produtos gerados a partir de dispositivos remotamente sensoriados, onde a energia registrada por 

esses instrumentos apresenta interações fundamentais entre os alvos e os sensores que devem ser modeladas para 

a correta extração de informações obtidas por meio de dados de SR. 

Esses dados têm o potencial de fornecer informações detalhadas sobre as propriedades da superfície da 

terra e os parâmetros a nível local ou em escala regional, imageando porções do espectro eletromagnéticos além 

da região do visível. Tal característica permite aprofundar a extração de informações sobre os alvos na superfície 

terrestre, especialmente aqueles de maior sensibilidade à região do infravermelho, como é o caso de estudos que 

envolvam a cobertura da vegetação (FREIRE et al., 2015).  

Dentro das possibilidades ofertadas pelo Sensoriamento Remoto, diferentes índices de vegetação podem 

ser utilizados para o estudo e avaliação da vegetação. Entre aqueles já descritos na literatura, há o Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), que tem relação direta com a biomassa, permitindo verificar a 

condição da vegetação, como as áreas que estão mais sadias. O NDVI pode ser utilizado para classificar a 

“distribuição global de vegetação, inferir variabilidades ecológicas e ambientais, produção de biomassa, radiação 

fotossintética ativa e a produtividade de culturas” (LIU, 2007, p. 132).  

A utilização do NDVI como índice capaz de mensurar a complexidade e heterogeneidade ambiental pode 

ser uma abordagem interessante para diagnostico da transformação do espaço. A complexidade do habitat pode 

ser definida como o desenvolvimento do extrato vertical da vegetação juntamente com a densidade de plantas 

por unidade de área e a heterogeneidade do habitat é a estrutura da vegetação no plano horizontal, variando de 

acordo com o hábito das plantas (arbustivo, arbóreo, etc.) presentes na área (GAMARRA et al, 2016).  

A complexidade e a heterogeneidade da vegetação estão intimamente ligadas as elevações e sinuosidades 

presentes no relevo, portanto, pode-se utilizar juntamente com o NDVI dois outros produtos geotecnológico que 

são o Modelo Digital de Elevação – MDE e a Análise de Componentes Principais. Por meio de análise 

comparativa, ao associar esses produtos pode-se verificar áreas com determinadas características topográficas 

que apresentam padrões de vegetação e umidade diferente de situações geomorfológicas mais planas 

(GAMARRA et al, 2016).  

Diante do esboçado, essa pesquisa teve como objetivo avaliar por meio do uso do índice de vegetação 

NDVI associado aos dados do MDE e ACP a variação sazonal (estação úmida e seca) da cobertura vegetal de 

Caatinga no entorno do município de Jaramataia, observando seu grau de conservação de acordo com a variação 

topográfica. Vale salientar que esses resultados fazem parte da pesquisa intitulada “Geoprocessamento como 

suporte ao mapeamento etnobotânico da caatinga, com ênfase a plantas medicinais na Colônia de pescadores São 

Pedro, Jaramataia-Alagoas” aprovada no edital nº 03 PRPI/IFAL/FAPEAL, de 11 de maio 2017, cujo objetivo 

foi compreender as relações dos usos de plantas medicinais encontradas na Caatinga alagoana pelos pescadores 

em áreas concentradas em forma de manchas.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A área de estudo, a quem se propõe essa pesquisa, está localizada no Sertão do estado de Alagoas, entre 

as coordenadas geográficas 9°39’34’’ de latitude Sul e 37°00’07’’ de longitude Oeste. Conforme a figura 1, a 

poligonal da área de estudo, limita-se a norte com o município de Major Isidoro, a sul com Traipu e Batalha, a 

leste com Craíbas e Girau do Ponciano e a oeste com Batalha. 

 
Figura 1:  Mapa de localização da área de estudo. 

ELABORAÇÃO: FARIAS; J.L.N de, 2018. 

 

Materiais 

• Dados vetoriais pré-existentes de fontes como Instituto do Meio Ambiente de Alagoas – IMA-AL, 

Secretaria do Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG-AL, Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM;  

• Computadores e softwares (Envi 5.3, ArcGis 10.5, Qgis 2.18 e Google Earth); 

• GPS Garmin Etrex 30, câmera fotográfica e smarthphones; 

• Dados de pontos de controle coletados em campo; 

• Imagens de satélite da plataforma LANDSAT 8, dos dias 4 de Fevereiro de 2017 e 05 de dezembro de 

2017, cena 215/067, com uma resolução espacial de 30 metros, exceto a banda 8 que possui 15 

metros. 

 

O quadro 1 mostra os materiais geotecnológicos que foram utilizados nesta pesquisa e quais foram as suas 

aplicações: 
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Quadro 1: Materiais utilizados na pesquisa e suas aplicações.  

TIPO DE 

DADOS 
USO NA PESQUISA FONTE 

ESCALA/ 

RESOLUÇÃO 

Imagens 

LANDSAT 8 

cenas 2015/067 

de 04/02/2017 e 

05/12/2017. 

Usada para efetuar o processamento 

digital e derivar os NDVI’s e ACP’s para 

avaliação do comportamento 

vegetacional da Caatinga na estação seca 

e úmida. 

USGS/NASA 

 
30 m/15m 

Shape de 

Vegetação. 

Possibilitou a geração de mapa dos tipos 

vegetacionais, auxiliando na 

identificação dos tipos de coberturas da 

área do recorte. 

EMBRAPA/ 

IMA - AL, 

2011. 

1: 250.000 

Modelo Digital de 

Elevação - MDE. 

Auxiliou no entendimento da variações 

altimétricas na área, auxiliando a 

entender os diferentes graus de 

preservação das manchas de Caatinga. 

SRTM/NASA, 

EMBRAPA, 

2005. 

1:250.000 

Shape de limites 

Municipais. 

Apoiou na geração de informações 

acerca dos limites dos municípios da 

área, reconhecimento de usos 

cadastrados em base censitária. 

IBGE, 2015. 1:2.500.000 

ELABORAÇÃO:  VIEIRA, Carlos Eduardo dos Santos, 2018. 

 

Métodos 
Para a realização metodológica dessa pesquisa foi necessário delimitar cinco etapas para aquisição, 

geração e análise de dados. A primeira etapa, a de pré-processamento, os procedimentos efetuados foram às 

seleções de bandas 5 (0.85 – 0.88μm (R)), 7 (2.11 – 2.29μm (G)), e 4(0.64 – 0.67μm (B)),, aplicação do filtro 

linear 2% e geração do recorte da imagem conforme a poligonal criada para a delimitação a área de estudo. 

Dentro desse recorte seis municípios foram englobados: Batalha, Craíbas, Girau do Ponciano, Jaramataia, Major 

Isidoro e Traipu.  

Na segunda etapa, a do processamento, após a geração da composição colorida da imagem, foi realizado a 

foto interpretação da imagem levando em consideração a identificação de áreas que apresentavam vegetação 

densa, borda de vegetação densa, vegetação espaçada, área de pasto, área construída, corpos d’água e solo 

exposto, sendo estas as classes posteriormente associadas a interpretação dos produtos do NDVI. Segundo 

Florezzano (2007). A foto interpretação facilitou o planejamento de campo e o direcionamento para análise da 

aplicação dos algoritmos para obtenção de dados sobre a situação da vegetação local. 

A terceira etapa correspondeu ao processamento das cenas 215/067 nos períodos de 04/02/2017 e 

05/12/2017 para geração do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada -NDVI e a Análise de Principais 

Componentes – ACP, além do Modelo Digital de Elevação com base nos dados fornecidos pelo SRTM/NASA 

de 2005.  

A quarta etapa consistiu na realização do trabalho de campo, que se deu em duas etapas de coleta de 

dados de controle de campo com a utilização do GPS Garmin Etrex 30 para validar os produtos gerados pelo 

Sensoriamento Remoto. A primeira etapa de coleta de pontos de campo serviu como reconhecimento de áreas já 

observadas na fotointerpretação da imagem, com descrições especificas usando o recuso das observações de 

campo, enquanto a segunda objetivou validar os produtos gerados em ambiente informacional, possibilitando a 

elaboração das considerações finais. 

Por fim, como etapa final realizamos as análises dos dados gerados, associado a revisão de literatura 

sobre o comportamento espectral sazonal da Caatinga. Esses produtos relacionados facilitaram a discriminação 

de áreas que podem ser indicadas para preservação ambiental e área com possibilidade de intensa erosão, 

arenização e/ou desertificação. 
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FLUXOGRAMA 1: Etapas da pesquisa.  

 
ELABORAÇÃO:  VIEIRA, Carlos Eduardo dos Santos, 2018. 

 
Quadro 2: Produtos gerados por meio das técnicas de Sensoriamento Remoto e sua aplicação na pesquisa. 

PRODUTOS DO 

SENSORIAMENTO 

REMOTO 

APLICAÇÃO NA PESQUISA 

Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada -NDVI 

Serviu para discriminar áreas de concentração de vegetação 

sadia, indicando áreas prioritárias por estarem relacionadas 

com os locais na Caatinga onde determinadas espécies 

fitoterápicas foram encontradas; 

Análise de Principais 

Componentes – ACP 

Destacou as áreas de construção e corpos d’água, evidencia 

a rugosidade do relevo, bem como realçou as áreas de maior 

antropização; 

Modelo Digital de Elevação 

Facilitou a identificação das áreas mais elevadas e 

possibilitou a relação com as áreas de concentração de 

vegetação mais concentrada; 

ELABORAÇÃO:  VIEIRA, Carlos Eduardo dos Santos, 2018. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A análise da vegetação por meio dos dados pré-existentes 

A fim de verificar quais eram os tipos de vegetação pertencentes a nossa área de recorte, geramos o mapa 

com dados pré-existentes da vegetação com base no banco de dados do Zoneamento Agroecológico de Alagoas 

– ZAAL (2012). Esse dado apresentou limitação escalar de informação por apresentar apenas classes 

abrangentes, que se chocam com a interpretação visual das imagens LANDSAT 8, possuindo apenas duas 

classes referentes a variação da Caatinga em Arbórea Aberta e Floresta Estacional. Além disso, esse produto não 

considerou as alterações da cobertura vegetacional com a forte presença de pastos, áreas de agricultura 

temporária e/ou permanente, além do crescimento dos núcleos habitacionais tanto urbanos quanto rurais em toda 

área do recorte.  

Por meio do trabalho de campo observou-se que a escala dos dados era incompatível com  a escala dos 

objetivos dessa pesquisa, já que o cartograma não permitia a visualização das ações humanas ligadas ao 
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desmatamento da área com a antiga inserção do gado no interior do estado de Alagoas e a abertura de pastagens 

e redução de biomassa relativa em todo sertão.  

A vegetação, inclusive a do tipo Ecótono, encontra-se muito alterada e em muitas partes concentradas em 

pequenas manchas descontínuas, como resultado de ações antrópicas que geraram a degradação, em decorrência 

de rupturas ambientais, derivados de tensões socioeconômicas, pautadas sob a forma de exploração da natureza, 

gerando, os cenários de fragilidade ambiental. 

 

O cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada para identificação de áreas prioritárias  

O NDVI é um indicador sensível à quantidade de vegetação verde, calculado como uma razão entre a 

reflectância medida nas regiões do vermelho (Red) e infravermelho próximo (NIR) do espectro eletromagnético, 

sendo essas duas bandas espectrais selecionadas em razão de serem mais afetadas pela absorção pela clorofila na 

folhagem da vegetação verde e consequentemente pela densidade dessa vegetação na superfície (FRANCISCO 

et al., 2012). Para vegetação seca, os resultados do NDVI apresentam-se baixo, o contrário se estabelece para a 

vegetação em pleno vigor. Isto ocorre devido à pigmentação da cor verde da vegetação sadia refletir mais no 

infravermelho próximo e menos a banda do visível, o que ocasiona altos valores para esse índice. 

Além de proporcionar uma visão de como a cobertura vegetal se encontra distribuída na superfície, o 

NDVI permite um estudo da dinâmica da cobertura, evidenciando suas variações em decorrência de situações 

climáticas, dos ciclos fenológicos anuais e de eventuais ações humanas (GAMARRA et al, 2016). 

Na área de recorte, realizou-se duas análises da vegetação através do Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada - NDVI. A primeira análise foi referente ao mês de fevereiro de 2017, período em que a região 

passava por um período de estiagem de cerca de 7 anos. A segunda análise referiu-se ao imageamento do mês de 

dezembro do mesmo ano, onde, diferentemente da anterior, a região encontrava-se num moderado período de 

chuva, o que tornou a comparação entre as análises ainda mais pertinente.  

Segundo Zanzarini et al. (2013), o cálculo utilizado para a geração do NDVI se dá através da seguinte 

fórmula:  

 

 
 

Em que: 

NDVI é o índice de Vegetação por Diferença Normalizada; 

NIR é a refletância no comprimento de onda correspondente ao Infra-Vermelho Próximo (0,76 a 0,90 μm); 

Red é a refletância no comprimento de onda correspondente ao Vermelho (0,63 a 0,69μm). 

Por meio do Processamento das cenas 215/067 da estação seca e úmida foram geradas automaticamente 5 

classes nos NDVI’s para cada uma das imagens.  Em ambas as situações, o NDVI separou bem as áreas 

florestadas de alta concentração de biomassa em tons avermelhados, referindo-se a vegetação de Caatinga 

Arbórea Aberta conforme a classificação do ZAAL (2012), como também a vegetação ciliar nas margens ou 

dentro dos corpos d’água - como é o caso das ocorrências dentro do açude no período seco, e em laranja 

remeteu-se a ocorrência secundária, correspondendo as áreas de ecótonos. Os solos expostos, as lavouras 

temporárias, as áreas de pasto, as nuvens e suas sombras aparecem em tonalidade verde claro e os corpos d’água 

em verde escuro. 

No primeiro NDVI referente à cena 215/067 do dia 04/02/2017, ver figura 3, que corresponde ao período 

de seca, foi observado a restrição hídrica no volume d’água do açude representado com a cor verde escura, onde, 

segundo os moradores, estava com sua menor quantidade de água desde a sua construção no final da década de 

1960 do século XX, por isso em seu leito a vegetação irradiou como alta concentração de biomassa como a 

Caatinga Arbórea. Verificou-se a ocorrência de solo exposto, nuvem e suas sombras na cor verde clara, 

intercaladas por uma vegetação herbácea e/ou gramíneas, bastante espaçada. Na tonalidade laranja, observamos 

uma vegetação de porte mais arbustivo, intermediário e espaçado no sopé das formações mais acentuadas e 

menos úmidas.  
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Figura 3: NDVI da cena 215/067 LANDSAT 04/02/2017 correspondente a estação seca 

ELABORAÇÃO: VIEIRA, Carlos Eduardo dos Santos, 2018.  

 

O segundo NDVI, ver figura 4, referente ao imageamento do dia 05/12/2017 apresentou condições de 

umidade mais concentradas. Pode-se verificar o alargamento das margens do Açude em seu período de cheia e 

consequente inundação da vegetação dentro do seu leito. Em virtude da alta umidade sazonal, houve uma 

considerável redução dos espaços de solo exposto e um aumento de Estepes espaçadas, com o nascimento de 

uma variedade de vegetação rasteira e temporária. A vegetação de maneira geral, respondeu com mais vigor, 

reduzindo a característica de espaçamento, com o aumento de sua área foleada diferente do que foi relatado no 

NDVI anterior.  
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Figura 4: NDVI da cena 215/067 LANDSAT 05/12/2017 correspondente a estação úmida 

ELABORAÇÃO: VIEIRA, Carlos Eduardo dos Santos, 2018 

 

De maneira geral, a vegetação mais densa, composta por árvores de grande porte, foi representada pela 

cor vermelha, essa formação está associada às unidades topográficas mais acentuadas do recorte, o que assegura 

sua conservação e minora os riscos de desmatamento. Essa porção está concentração ao Sul da imagem entre os 

municípios de Traipu e Batalha. Isso se deve ao fato de que além da vegetação nativa pertencer a Caatinga, que 

possui espécies capazes de suportar longos períodos de seca, existem pequenos riachos e olhos d’água na Serra 

das Mãos, assegurando às plantas, que estas realizem seus processos fotossintéticos de maneira mais expressiva, 

além de permitir que espécies não caducifoliadas não tenham que soltar suas folhas, fora do seu período 

biológico, para reter mais água, que é uma característica padrão dessa formação vegetacional. Na tabela 1 têm-se 

os valores do NDVI das duas estações (variando de -1 a 1) relacionado às cores com as unidades imageadas. 
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Tabela 25: Valores do NDVI cena 215/067, referente às duas estações estudadas. 

ELABORAÇÃO: VIEIRA, Carlos Eduardo dos Santos, 2018. 

 

Avaliação de Componentes Principais na distinção de áreas alteradas 

 

Após aplicação do índice de vegetação NDVI e diagnosticado as áreas de vegetação sadia, utilizou-se a 

técnica de Análise de Componentes Principais – ACP para discriminar as áreas onde uso do solo encontra-se 

mais intenso. Embora, segundo Lamparelli (2011), a banda 1 contenha a maior quantidade de informações, 

qualitativamente as informações das demais apresentarem-se mais relevantes para o objetivo proposto. A 

informação necessária para que os solos expostos fossem destacados estavam presentes na banda 7, por ter a 

capacidade de avaliar e delimitar as áreas que apresentassem mais estresse/antropização. Por outro lado, a banda 

1 contém a alta reflectância e o sombreamento topográfico (alta absortância), sendo assim, a retirada destas 

informações nas demais bandas tende a ressaltar outras feições, omitidas por esses extremos.  

 

   
Figuras 5 e 6: Avaliação de Componentes Principais da cena 215/067 referente a estação seca e úmida, respectivamente. 

ELABORAÇÃO: VIEIRA, Carlos Eduardo dos Santos, 2018.  

 

O Modelo Digital de Elevação para compreensão das áreas conservadas da Caatinga 

 

O Modelo Digital de Elevação – MDE é uma representação matemática/computacional contínua do 

terreno, distribuída espacialmente às variações de altitude numa área baseada e definida sobre um plano 

NDVI - 

FEVEREIRO 

NDVI - 

DEZEMBRO 

COR 
ALVOS 

-0,6 a 0,05 -0,8 a 0,10 Verde escuro Corpos d’água; 

0,05 a 0,22 0,10 a 0,30 Verde claro Solo exposto, Área construída, Nuvem e 

Sombra de nuvem (apenas na estação 

seca); 

0,22 a 0,29 0,30 a 0,38 Amarelo Caatinga Estépica Espaçada 

0,29 a 0,38 0,38 a 0,54 Laranja Caatinga Estépica Secundária Arborizada 

e borda da vegetação densa; 

0,38 a 0,85 0,54 a 0,88 Vermelho Área de Caatinga Arbórea Densa; 
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cartográfico num conjunto de coordenadas plano altimétricas. Esta representação pode nos fornece informações 

relacionadas a cota altimétrica de um terreno (VALERIANO, 2003).  

Em nossa área de recorte, a Serra das Mãos, situada no município de Traipu e Batalha, é a unidade 

geomorfológica enclave apresentando as maiores altitudes, conforme mostra a figura 7, e por ser uma área de 

difícil acesso a vegetação encontra-se menos impactada em comparação as áreas de menor declividade, além de 

conservar olhos d’água e dividir como interflúvio sub-bacias hidrográficas do Rio Traipu e Ipanema. 

 

  
Figuras 7 e 8: Modelo digital de elevação e Perfil topográfico nos sentidos Leste/Oeste e Noroeste/Sudeste da área de estudo.  

ELABORAÇÃO: FARIAS; José Lucas Nunes de, 2018. 

 

É possível inferir que mais de 70% da área apresenta algumas elevações arrasadas em seu relevo, com sua 

cota altimétrica mais alta atingindo entre 450 a 645 metros, e a mais baixa com aproximadamente 129 metros 

com relação ao nível do mar, o que pode ser visto no perfil topográfico na figura 4. A topografia reflete a 

dinâmica de uma superfície morfologicamente recente, tendo origem no Pleistoceno como período-chave de sua 

evolução e o clima como elemento fundamental na modelagem das formas atuais que correspondem aos relevos 

pediplanados esculpidos como testemunho desta evolução.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os estudos em relação a vegetação são de extrema importância para compreensão da dinâmica ambiental 

e econômica de determinada região. Efetivada em diferentes períodos essas análises nos permitem mostrar a 

dinâmica no processo evolutivo do desmatamento ou até mesmo na recuperação da vegetação e o respectivo uso 

do solo, possibilitando assim a gestão e planejamento dos recursos naturais. 

O seu monitoramento torna-se cada vez mais viável com o auxílio das geotecnologias, dando ênfase ao 

Sensoriamento Remoto, por nos permitir análise temporal da vegetação e ser capaz de identificar e quantificar 

áreas de maneira acurada e rápida. 

O NDVI, enquanto índice, mostrou um bom desempenho e correspondeu de forma satisfatória na 

identificação e separação de áreas de vegetação sadia, sendo uma poderosa ferramenta de análise para aquisição 

de dados da cobertura vegetal. É notório que após esta análise deve-se haver intervenções para a conservação da 

vegetação da área, pois somente as os locais mais altos e de difícil acesso permanecem preservados, como 

mostrou o MDE. Mesmo durante a época chuvosa a vegetação nas áreas mais baixas permanecia escassa, e os 

solos expostos, como foi mostrado nas ACPs, ficaram mais destacados no mês de dezembro devido a maior 

presença de biomassa.  

Recomendamos novos estudos em escala de detalhe para classificação dos tipos de Caatinga e 

reelaboração da Carta de Uso e Cobertura do solo para discriminação das manchas existentes. Para além disso, 

discutir com a sociedade civil a criação de áreas de preservação ambiental para manutenção dos fragmentos de 

Caatinga encontrados por esse trabalho.  
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A Economia Solidária e a Solidariedade: A Via Cooperativa em Debate 
 

Sandoval Dias Duarte80 

Conceição Maria Dias de Lima81   

Fabiana dos Santos Dias Duarte 82 

 

RESUMO: O artigo resulta de leituras a partir de autores que lançam uma ótica no campo da economia 

solidária, face aos embates socioeconômicos dos quais a filosofia sociopolítica propõe, a partir de uma análise, 

inserida na dinâmica da economia solidária e, delineia alguns embates existentes na dinâmica capitalista quanto à 

difusão de experiências concebidas no âmbito produtivo. A produção agrícola na contemporaneidade, requer o 

uso de técnicas mais eficazes, ao desenvolver a ideia de economia solidária no âmbito social de modo que, as 

cooperativas tenham possibilidade de aplicar uma filosofia calcada no fomento produtivo com vistas aos 

preceitos do cooperativismo. A economia solidária, por sua vez, pauta-se em preceitos de promoção de uma 

rentabilidade, desencadeada no campo social nas quais privilegiem pequenos produtores e membros associados 

pertinentes ao mercado e as implicações mercantis que as cooperativas possuem, enquanto associações e grupos 

específicos às suas demandas. O mercado constitui lócus de comercialização, necessita da implementação de 

metas, objetivos e estratégias propícias ao fomento em termos de geração de renda, qualidade, venda, alcance 

aos mercados adjacentes e na busca de novos mercados no âmbito: local, regional, nacional e até internacional. 

O presente trabalho resulta de leituras de trabalhos consagrados, com enfoque no âmbito da economia solidária e 

reciprocidade, tais como: Sabourin (2006), Singer (2002), Lima (2011), Wanderley (2000), os quais elucidam 

aspectos conceituais sobre o desenvolvimento de práticas agrícolas e sobre a implantação de algumas 

experiências de êxito no referido tema, esboçando perspectivas e anseios na difusão mercantil, econômica e 

social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura, rentabilidade, capitalismo. 

 

Solidarity Economy and Solidarity: The Cooperative Way of Debating 
 

ABSTRACT: The article results from readings from authors who throw a glimpse into the field of solidarity 

economy in the face of the socioeconomic clashes that socio-political philosophy proposes, based on an analysis, 

inserted in the dynamics of solidarity economy and outlines some existing clashes in the capitalist dynamics 

dissemination of experiences conceived in the productive sphere. Agricultural production in the contemporary 

world requires the use of more efficient techniques in developing the idea of solidarity economy in the social 

sphere so that cooperatives have the possibility of applying a philosophy based on productive development with 

a view to the precepts of cooperativism. Solidarity economy, in turn, is based on precepts of promoting a 

profitability, triggered in the social field in which they privilege small producers and associated members 

pertinent to the market and the market implications that the cooperatives have, as associations and groups 

specific to their demands. The market is the locus of commercialization; it requires the implementation of goals, 

objectives and strategies that are conducive to development in terms of income generation, quality, sales, reach 

of adjacent markets and the search for new markets in local, regional, national and even International. The 

present work results from readings of consecrated works with a focus on solidarity economy and reciprocity, 

such as: Sabourin (2006), Singer (2002), Lima (2011), Wanderley (2000), which elucidate conceptual aspects 

about development of agricultural practices and on the implementation of some successful experiences in this 

theme, outlining perspectives and desires in the commercial, economic and social diffusion. 

 

KEYWORDS: Agriculture, profitability, capitalism. 
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 INTRODUÇÃO  

 
A economia solidária no cenário cooperativista, merece ênfase, enquanto uma nova percepção, centrada 

em ampliar novas possibilidades de mercado a partir de produtos provenientes do meio rural e das inclusões 

estruturadas a partir do princípio da troca e das políticas públicas de desenvolvimento, as quais implicam em 

novas trocas e possibilidades reais de mercado.  

O mercado capitalista, em vias de consumo, exige cada vez mais qualidade e um preço adequado ao 

consumidor, o que estaria fazendo um aporte teórico ao preço justo na concepção de reciprocidade na 

perspectiva de MAUSS (1924), onde ele elucida que a reciprocidade apresenta conotações antropológicas, nas 

quais essa filosofia, deve trazer atos reflexivos aos sujeitos, em detrimento de ações benéficas que, 

necessariamente não sejam voltadas apenas para permutas entre objetos, troca de produtos como o próprio termo 

propõe. Para BOURDIEU (1994), a sociologia não esboçou interesse em estudar as relações no âmbito da 

reciprocidade, talvez pelo universo proposto pelas relações de troca ou dos significados em caráter simbólico.  

A dádiva neste contexto, se insere como uma nova análise dentro do sistema oposto ao da troca. MAUSS, 

deixou um legado intelectual que analisa as especificidades dentro do sistema capitalista a partir das relações de 

troca e como ela se estrutura na pratica cooperativista. O cooperativismo, enquanto filosofia, concebe novas 

acepções teóricas, advindas de arcabouço ideológico onde se analisa as relações de comércio sob a sociabilidade, 

intrínseca ao papel que elas exercem na conjuntura socioeconômica. A partir de trabalhos de (CAILLÉ,2001; 

MARTINS,2002), é possível analisar como ocorre as relações de sociabilidade e as relações mercantis dentro da 

perspectiva da economia solidária e suas conexões capitalistas com a reciprocidade, apesar delas apresentarem 

diferenciações na práxis.  

Conforme Chabal (1996), a troca pode ser resumida a uma permuta de objetos. Desse modo, pode-se 

inferir que a reciprocidade é um termo divergente do princípio de troca, na qual a relação capitalista não exerce 

caráter filantrópico. Para Temple (1997, p.107): “ O reconhecimento científico e público da economia da 

reciprocidade permite delimitar uma articulação ou uma interface de sistema entre sistemas de troca e sistemas 

de reciprocidade. ” 

 Para Sabourin (2011) essas relações de reciprocidade estruturadas sob sua forma simétrica desencadeiam 

valores éticos: a relação de reciprocidade numa estrutura bilateral simétrica, provoca um sentimento de amizade; 

a estrutura de divisão simétrica dos bens dentro de um grupo gera a justiça. Assim, outros tipos de relações em 

outras composições podem produzir outros valores específicos. 

As políticas públicas, num sentido mais geral, podem ser definidas, Conforme Muller (2003), como um 

conjunto de ações coordenadas, implementadas com o objetivo de conseguir uma modificação ou uma evolução 

de uma situação dada. Elas são executadas por instituições e administrações públicas, em resposta à existência de 

um problema público ou coletivo, o qual deve ser identificado, analisado e logo promovido ou explicitado como 

tal.  

É relevante considerar que as políticas públicas são direcionadas a promover melhorias em determinado 

espaço social e, com a economia solidária, essa possibilidade deve ser respaldada, mm caráter majoritário a partir 

de interações provenientes de associações e cooperativas como assevera Singer (2002), o qual elucida num de 

seus trabalhos, tais como: Economia solidária versus Economia capitalista essa conotação ideológica, 

especificando uma nova ótica sobre o cooperativismo diante da competitividade ao mercado sobre: venda, troca 

e comercialização.  

 A economia solidária concebe aos produtores novas possibilidades de comercialização dos produtos 

agrícolas oriundos de técnicas sustentáveis, face aos anseios capitalistas numa proposta palpável de cunho 

mercantil, com base numa lógica de mercado, na qual exista uma relação de confiabilidade, seja na aquisição dos 

produtos, seja respaldada na garantia deles, a serem gerados numa tendência sustentável, ecológica, com vistas a 

alcançar novos mercados no âmbito: local ,regional ,nacional e até internacional. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
O presente artigo é proveniente de uma pesquisa de cunho qualitativa de caráter epistemológica 

gerada pela leitura de: artigos, dissertações e teses de doutorado e de algumas obras que abordam exemplos 

contemporâneos sobre a economia solidária, comércio justo, comercialização gerada no âmbito da agricultura 

familiar, como mecanismo basilar de compreensão de metas ,estratégias ,tendências mercantis, as quais são 

delineadas, na maioria das vezes, por meio de aspectos comunitários, concebidos na apropriação de técnicas 

sustentáveis de modo a favorecer  à produção qualitativa, suscitadas majoritariamente no cerne de políticas 

públicas pontuais geradas no campo da produção agrícola. A presente pesquisa, busca compreender alguns 
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fenômenos sociais que exemplifiquem a lógica mercantil que se ensaiam nas sociedades agrícolas a partir de 

acepções contemporâneas e inovadoras sobre produtividade e mercantilização, mais voltadas para o acesso aos 

pequenos e médios produtores sob a perspectiva de geração de rentabilidade e sobre a elucidação de alguns 

conceitos elementares na esfera da economia solidária. 

 

JUSTIFICATIVA  

 
O presente trabalho pretende analisar a inserção das políticas públicas enquanto uma nova perspectiva 

ideológica na sociedade no cerne da lógica mercantil, a qual pauta-se em elucidar sobre a nova dinâmica 

socioeconômica existente no âmbito da economia solidária. Para tanto, o presente estudo analisa algumas 

acepções epistemológicas concernentes à implementação dessa politicas ao favorecimento da rentabilidade em 

comunidades, sobretudo na agricultura familiar.Com base no aporte teórico fornecido em trabalho propostos, tais 

como: Maus (1924), Bourdieu (1994), (Caillé,2001; Martins,2002), Sabourin (2011), Muller (2003), Singer 

(2002) e outros supracitados, os quais trazem acepções relevantes acerca da comercialização. No âmago dessas 

relações, pretende-se delinear brevemente aspectos conjunturais acerca das novas tendências mercantis a serem 

descobertas numa perspectiva sustentável, qualitativa gerada a partir de relações de confiabilidade em 

comunidades nas quais há prevalência de situações econômicas divergentes e, essa filosofia, pressupõem novas 

possibilidades de mercado em diferentes territórios. 

 

OBJETIVO   

 
Este trabalho resulta da curiosidade em perceber como as políticas públicas de caráter produtivista no 

âmbito da economia solidária se apresenta sob o enfoque atual diante do cenário capitalista, o qual concebe aos 

pequenos produtores novas possibilidades de acesso aos mercados em detrimento de uma produtividade alçada 

no viés: economia, rentabilidade e agricultura sustentável e suas premissas ideológicas preconizadas no âmbito 

mercantil em termos de concorrência. Para tanto, percebe-se que no âmago das relações mercantis nas quais há 

oferta de novas opções de comercialização e intensificação produtiva aos trabalhadores, sobretudo aos pequenos, 

pertinentes à agricultura familiar, torna-se possível maximizar a produção de bens agrícolas numa perspectiva  

qualitativa e quantitativamente existente no cenário atual, a qual oferece novos  desafios, respaldados em regime 

de um mercado competitivo, numa lógica marxista sobre as quais se impõem novas regras de: embalagem 

,produtividade ,acesso aos novos mercados ,preços justos e desse modo pressupõem  aos produtores novas 

estratégias ,metas e dinâmicas produtivas calcadas na agricultura familiar com ideais de sustentabilidade a 

depender dos interesses no âmbito: local, regional e nacional e talvez internacional. 

Desse modo, pretendem-se elencar alguns fatores epistemológicos contribuintes com base em estudos 

propostos por estudiosos que dialogam acerca do entendimento da propagação de conceitos, elementos que dão 

sustentação aos princípios existentes no campo da economia solidária, baseadas em alguns exemplos exitosos 

que concebem a determinadas classes sociais melhorias rentáveis. Para tanto, espera-se que a pesquisa em tela 

favoreça a elucidação concernente à exemplos e conceitos que desvelam aspectos complexos, relevantes e 

contraditórios que permeiam a sociedade atual quanto à disseminação que a economia solidária exerce nesse 

contexto. 

 

 

A Reciprocidade: Elementos Conceituais, Teóricos e Pragmáticos na Economia 

Solidária e Solidariedade 

 
No âmbito das competições produtivas centradas ao desenvolvimento comercial é possível elencar 

elementos capazes de desmitificar conceitos e teorias, as quais expliquem adequadamente aspectos conjunturais 

que dão sustentação a determinadas concepções obtidas de conjecturas sociais que, muitas vezes, necessitam de 

um respaldo contemporâneo e empírico em função das atualizações que o capitalismo enquanto sistema 

socioeconômico nos impõem. Por outro lado, vale ressaltar que a reciprocidade se detém além da perspectiva 

sociopolítica, enquanto pressuposto elementar e categórico de exemplificar como deve ser estruturada numa 

sociedade capitalista com uma filosofia consumista em detrimento de suas satisfações de cunho: pessoal, 

financeira, política, cultural. Para tanto, a solidariedade enquanto aspecto de fomento social pode ser 

caracterizada como o ato de se doar pelo próximo, sem necessariamente em pensar em algo em troca. Levando 

esse termo para o âmbito social e econômico, é possível encontrar alguns embates conceituais, os quais cabem 
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serem esclarecidos a depender da ótica e aplicabilidade, ao provocar, muitas vezes, controvérsias e 

desentendimentos no campo mercantil e sociopolítico. 

 

Esta contradição está presente no capitalismo industrial desde a introdução das 

primeiras máquinas automáticas e semi-automáticas(sic), ou seja, há mais de 200 

anos. A empresa tem de ser suficientemente grande para comportar todo o capital 

fixo que a tecnologia mais moderna requer. Este tamanho mínimo proporciona 

ganhos de escala, uma categoria crucial para entender a lógica do capitalismo. A 

concentração do capital é uma consequência (sic) da própria competição, como 

Marx já tinha mostrado. A competição é sobretudo de preços, entre vendedores e 

entre compradores. Quem vende mais barato expulsa os outros vendedores do 

mercado. Quando o logra, a competição acaba, é substituída pelo monopólio 

(SINGER,2002, p.2) 

 

 

Na acepção de Singer (2002), existe uma contradição que permeia o âmbito social desde o advento do 

capitalismo com a inserção de máquinas que culminaram em produtividade em larga escala e, simultaneamente, 

favoreceram a ampliação do percentual de vendas, pautadas no alcance de novos mercados e na maximização 

clientelista. O mercado financeiro, por sua vez, em função do alcance de novos mercados e novas pretensões 

capitalistas, é óbvio, a partir de sua produtividade e diante das necessidades consumistas, impõem produtos 

inovadores, capazes de atingir aos preceitos dos clientes numa lógica de concorrência. O mercado nesse 

contexto, esboça interesses voltados para atender a clientela específica e, concomitantemente, garantir novas 

demandas de comércio a partir da relação de troca e confiabilidade, provenientes dessa relação mútua. 

Por outro lado, sabe-se que a economia solidária enquanto mecanismo estruturante da relação mercantil 

na concepção da economia solidária, deve garantir aos produtores familiares, provavelmente uma valorização 

concernente aos seus produtos aos quais estes devem está estritamente relacionado à proximidade de produção, 

regras e objetivos da economia solidária frente ao comércio justo e a competição entre os mercados, uma vez que 

as relações de reciprocidade devem ser pautadas na transação material e comercial ao agregar valor de troca 

nessa relação recíproca, a qual deve promover a inserção no mercado com produtos de qualidade.  

   

Os agricultores familiares nordestinos e a sociedade civil organizada têm promovido 

iniciativas de valorização dos produtos e de acesso aos mercados ligadas à formas de 

organização social e inscritas em dinâmicas territoriais específicas, marcadas pela 

proximidade e pela identidade. Essas iniciativas, construídas a partir de experiências 

de venda direta ou de controle de cadeias curtas pelos produtores, passaram a incluir 

mecanismos de construção social de mercados diversificados e de qualificação dos 

produtos. São experiências que podem ser analisadas em termos de relações de 

reciprocidade, associando uma transação material comercial a uma relação humana 

específica, que vem agregar um valor social ao valor de troca (SAUBORIN,2014, 

p.2) 

 

 

Nesse contexto, a agricultura familiar ganha uma repercussão a partir do fomento de políticas 

públicas, enquanto incentivos calcados em dinamizar apoios às feiras agroecológicas e dos sistemas de 

qualificação e certificação do grupo e de programas ,entre os quais: Programa de aquisição de alimentos(PAA) e 

dos SECAFES(Sistemas estaduais de comércio da agricultura familiar e economia solidária).Na concepção de 

Sabourin (2014), essas ferramentas e princípios públicos oferecem um abrigo jurídico e protegem o produto da 

agricultura familiar ou da economia solidária da concorrência desigual do mercado de troca capitalista. Nessa 

afirmação de Sabourin, as leis públicas de fomento ao comércio sob a ótica da concorrência mercantilista devem 

ser respaldadas na garantia dos direitos de qualidade dos produtos do âmbito rural. Assim, a implantação de 

mercados fundados na perspectiva da economia solidária, devem obedecer a essa lógica sob o amparo jurídico 

que perpassa essa comercialização, sobretudo aquelas que são provenientes de mercados adjacentes e devem 

obedecer às necessidades locais quanto à: embalagem, transações comerciais, entre outras demandas, as quais 

deverão ser baseadas na produtividade no meio onde a economia solidária se insere. 

 Ainda na acepção de Sabourin (2014), o desenvolvimento econômico das agriculturas familiares 

perpassa também pelo seu aparelhamento no que se refere ao acesso aos mercados, no enfrentamento e na 

extensão generalizada do mercado de troca capitalista, mas também para promover uma dialética com o Estado 

por meio de novos instrumentos de políticas públicas. As políticas públicas nesse contexto, são qualificadas 
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como pretensões existentes no meio comercial e entre as trocas promovidas no cerne do capitalismo ou a partir 

das trocas comerciais, as quais majoritariamente, provocam novas relações mercantis ou designam novas 

conjunturas socioeconômicas a depender da maneira como seja conduzida no mercado, diante do cenário de 

concorrência. 

A concepção da economia solidária, nesse processo, consiste em elencar fatores comerciais numa 

perspectiva socioeconômica, capaz de gerir novos mercados, partindo de uma concepção igualitária no que 

concerne ao preço justo na lógica de concorrência como aquilo que gerará equilíbrio com enfoque no diálogo 

entre os autores pertinentes ao âmbito consumista em função de preceitos socioambientais. 

Preço justo: é a remuneração que resulta de um equilíbrio definido pelo diálogo e a 

discussão entre os autores envolvidos de maneira equitativa, para atribuir um valor 

aos produtos e aos serviços ofertados, incorporando o custo real do produto ou do 

serviço e dos seus impactos socioambientais (Fórum Brasileiro, ES,2007 Apud 

Sabourin,2006 b).  

  

 

Nesse modelo econômico atual vigente, torna-se necessário um aprofundamento entorno do mercado 

capitalista e, como ideia socioeconômica de caráter elementar sobre os valores impostos pelo mercado capitalista 

face aos entraves econômicos, vislumbrados em vários aspectos existentes no âmbito comercial capaz de gerir as 

diversas barreiras macro e micro, nas quais possam desencadear novas possiblidades e acesso aos mercados sob 

a ótica da reciprocidade.  

Percebe-se que sob a ótica cooperativista, como elucida Sabourin 2014;Roustang 

(2003),Singer(2005),muitos dos quais, abordam uma acepção contemporânea a trazer uma nova roupagem 

epistemológica na qual a economia solidária, numa concepção mais ruralista ,é  mencionada por elementos 

teóricos consistentes, os quais abordam aspectos a serem lembrados no campo da reciprocidade, preço justo e 

economia solidária, uma vez que esses elementos trazem algumas distinções e similaridades ,seja ao conceber 

aos produtores possíveis mecanismos cooperativistas, intrínsecos à uma lógica estabelecida entre o valor 

agregado ético,  seja na exclusividade presente quanto ao abastecimento e a qualidade que deve existir desde a 

informação mútua, comumente , desenvolvida na relação humana entre consumidor e produtor, a  qual deve ser 

gerida a partir da credibilidade.  

No Nordeste do Brasil, de modo peculiar, existe uma tendência à redução das políticas públicas 

centradas no apoio à agricultura familiar inclusas também em programas de assistências sociais, tais como: 

bolsas, aposentadorias, entre outros meios de obtenção de recursos, muitos aos quais, são provenientes do 

quantitativo de agricultores pobres, estes  dependem exclusivamente de subsídios financeiros com vistas à 

resolução de problemas no meio produtivo, face aos anseios capitalistas de produção.  

Não obstante, faz-se necessário levar em consideração que os mercados justos são aqueles que 

promovem um comércio justo em áreas adjacentes onde há produção orgânica, sustentável e dinâmica, nas quais 

possam corroborar aspectos socioeconômicos em caráter equitativo quanto à: geração de renda, trabalho, 

condições de divulgação dos produtos, garantia de qualidade, acesso a novos nichos mercantis com 

direcionamento a novas metas de produtividade. Roustang (2003:4), assevera que a economia solidária 

argumenta em favor do reconhecimento da reciprocidade como modo de troca, à diferença da troca mercantil e 

do sistema de redistribuição. Desse modo, a economia solidária nesse caso, consiste em destacar a reciprocidade 

a ser gerenciada a partir da maneira como ocorre a troca enquanto elemento financeiro e economicista de 

promoção da economia solidária, face à necessidade existente no mercado financeiro e suas respetivas 

exigências.  

 Singer (2002) define a economia solidária (ES) como um conjunto de experiências coletivas de 

produção, trabalho, crédito e comercialização organizadas segundo princípios solidários sob a forma de 

cooperativas, de assembleias de produtores, empresas de autogestão, bancos comunitários e diversas 

organizações populares urbanas e rurais. A economia solidária nessa perspectiva mencionada acima ganha uma 

nova dimensão local, na qual a comercialização garante novos possibilidades de mercado. Nesse contexto, o 

comércio justo ou equitativo merece ênfase com a consolidação de metas referentes ao comércio internacional 

que, na maioria das vezes, são provenientes de relações trabalhistas onde há uma exploração generalizada dos 

mais fracos pelos mais fortes. Em suma, essa relação trabalhista a depender como é aplicada no meio produtivo, 

pode gerar exclusão social e, a economia solidária nessa conjuntura social requer uma filosofia mercantil que não 

segregue os grupos pertinentes ao processo de produção, com os elementos constituintes de tais 

estabelecimentos, sobretudo os agrícolas, uma vez que essa forma de produzir sugira estratégias sustentáveis. 

Para Mascarenhas (2007), a introdução de elementos empíricos no Brasil no que se refere ao comércio 

equitativo se deu basicamente com a experiência do comércio equitativo, introduzido a princípio com as ONGs 

internacionais a exemplo da OXFAM, na qual a primeira campanha teria gênese a partir do caso do café, sobre 
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os quais era estabelecido um vínculo entre a questão de segurança alimentar e a do comércio internacional. Essa 

vertente comercial no âmbito internacional, emerge como um novo mecanismo potencial no âmbito da economia 

solidária por se tratar de elementos que fomentem a concorrência. 

Diaz Pedregal (2006) por Sabourin (2010), ressalta que os operadores convencionais (centrais de 

compra de supermercados, firmas agroalimentares) do mesmo modo têm investido, conforme com as suas 

técnicas e normas tradicionais, na negociação de produtos do comércio justo. Não obstante, ao possuir um perfil 

competitivo nessas redes, necessita certificar-se sobre tais condições de condicionamento, volume e embalagem, 

onde os preços nem sempre são ajustados com as compras personalizadas ou com o abastecimento acoplado a 

grupos associativos ou cooperativas de pequenos produtores.  

Experiências concebidas a partir de trocas e reciprocidade devem ser conduzidas a partir da própria 

comercialização enquanto elemento de troca que está sendo gerada no ato da compra e das relações de parceria a 

serem constituídas a partir do momento que existe uma nova compra e sobre o preço desenvolvido na concepção 

da economia solidária e do comércio justo. 

O conceito de Economia Solidária na Europa, na acepção de Gaiger (2009), tem sua gênese num novo 

objeto da história da Economia Social, cujas origens mais longínquas repercutiram no século XIX. Ele elucida 

que, naquela época, em função das desordens sociais evocadas pela Revolução Industrial, o associativismo 

emergiu como uma resposta de grupos operários e camponeses, os quais se caracterizavam desde seus 

primórdios por aspectos de gestão autônomas e democráticas. Para ele, a Economia Social se opôs às tendências 

reducionistas da economia sob o princípio do mercado e à racionalidade da acumulação privada.   

Sabe-se que esses movimentos tiveram uma nova configuração ideológica, política, econômica na 

França; as quais são majoritariamente advindas do víes: cooperativas, mutualidades e associações. A partir 

desses grupos, foi que a economia solidária começou a esboçar um novo rumo, centrada na aquisição de 

parâmetros legais embasados em finalidades socioeconômicas que, com o passar do tempo e da necessidade de 

implantação de novas demandas sociais com fins mercantis ganhou espaço no cerne das discussões 

sociopolíticas. 

Por outra vertente, pode-se elencar algumas discussões sobre a difusão de elementos que dão 

sustentáculo depois de um longo período de transformações sociais, políticas e econômicas, marcadas, 

principalmente pelo envelhecimento da população, o reconhecimento e expansão dos serviços de cuidados às 

pessoas, o aumento das desigualdades geradas pelo lapso de políticas neoliberais e com a globalização 

evidenciada, presenciou-se a nova geração da Economia Social (LAVILLE,2004).Desse modo, a economia 

social ganha ímpeto no meio social diante das disparidades sociais em detrimento de características físico-

sociais, apresentadas pela população sobre aspectos a serem elucidados com as novas percepções 

socioeconômicas, face aos ditames políticos e da conjuntura econômica que tal comunidade perpassa quanto a 

rentabilidade. 

 

A solidariedade no Âmbito da Economia Solidária: Uma Discussão Centrada na 

Agricultura Familiar e no Cooperativismo. 

   
A solidariedade em termos conceituais se insere no âmbito da economia solidária como um aspecto a 

ser embutido no meio social, nas quais as relações comerciais, nessa conjuntura socioeconômica, sejam 

revertidas em soluções para minimizar as disparidades que afligem boa parte da população, em função de um 

comércio justo e equitativo, como pressupõe a filosofia implícita no meio ao qual a agricultura familiar ganha 

terreno, sobretudo no governo de Lula e nas políticas públicas, como supracitado no princípio do texto. Para 

tanto, alguns estudiosos acreditam que a solidariedade desenvolvida no convívio entre pessoas de menor poder 

aquisitivo, propaga-se numa ideologia que, via de regra, ampliam novas percepções econômicas a partir da 

doação, empatia e entre outras qualidades altruístas nas quais as pessoas podem desenvolver mecanismos 

socioeconômicos no meio em que convivem. Na acepção de Singer:     

  

Por isso, a solidariedade entre os pobres substitui os seguros faltantes. As pessoas se 

ajudam mutuamente, porque se hoje tenho condições de dar, é provável que amanhã 

vou precisar que alguém me dê. A solidariedade entre os pobres não é calculista, 

nem sempre ela é motivada por avaliações realistas como a referida acima. Entre os 

pobres, a cultura da solidariedade se desenvolve ‘naturalmente’ (SINGER,2005, 

p.105) 
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Portanto, na concepção de Singer (2005) não deve admirar-se que as organizações sociais e 

econômicas concebidas e mantidas por pobres (desprovidos de propriedade) sejam dirigidas muito mais pela 

solidariedade do que pela competição. A economia solidária abrange distintos tipos de ‘empresas’, associações 

voluntárias com o intuito de fornecer a seus associados benefícios econômicos. Estas empresas, por sua vez, 

emergem como reações a carências que o sistema dominante se nega a resolver. 

Não obstante, vale ressaltar que a solidariedade no âmbito do cooperativismo traz uma concepção 

implícita de que a comercialização proveniente do meio agrícola e com as interações existentes entre diversos 

cooperados, associações e grupos não filantrópicos que, por sua vez, deve abordar uma filosofia ruralista onde os 

produtos sejam comercializados em locais adjacentes ao campo produtivo, e ao mesmo tempo, favoreçam 

intercâmbios e promovam: plantio, colheita e embalagem numa perspectiva sustentável. 

Eric Sabourin num artigo intitulado: “ Que política pública para a agricultura familiar no segundo 

governo Lula, traz um arcabouço teórico sobre o qual estabelece uma dialética centrada em aspectos estruturais 

no segundo governo Lula mediante as políticas públicas concebidas como fomento e incentivo à produção 

agrícola no âmbito da agricultura familiar, sobretudo com o programa Nacional de Fortalecimento da agricultura 

familiar e o Programa de Desenvolvimento sustentável dos Territórios Rurais, com vistas a minimizar a pobreza 

no campo, uma vez que as políticas públicas no âmbito rural devem promover condições básicas de otimizar a 

terra em detrimento dos mais necessitados, principalmente no sertão onde as condições climáticas, diga-se de 

passagem, necessitam de um incentivo financeiro com mais efervescência na dinâmica produtiva e consiga 

driblar e vencer a competitividade com as empresas do agronegócio. Nesse sentido, Sabourin elucida: 

 

A agricultura familiar (4,2 milhões de estabelecimentos e 70% da população ativa 

agrícola) está administrada pelo pequeno Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e a agricultura Empresarial (550.000 estabelecimentos, ou seja 12% do total 

para 70% das terras agrícolas) pelo potente Ministério da Agricultura, da Pesca e da 

Alimentação (MAPA) (FAO-Incra, 2000). Ainda que os créditos para a agricultura 

familiar tenham aumentado muito e sejam distribuídas segundo diversas 

modalidades, apenas representam de 15% a 20% daqueles destinados à agricultura 

patronal. O mais surpreendente é que essa visão hegemônica do sucesso do 

agribusiness,1 politicamente construída pela bancada ruralista conservadora, 

conseguiu introduzir efeitos perversos de inspiração neoliberal no seio dos 

programas principais do governo Lula para o campo, embora controlados pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT): segurança alimentar (Fome Zero), reforma agrária e 

apoio à agricultura familiar. (SAUBORIN, 2009, p.716) 

 

 

Percebe-se que a agricultura familiar promove possibilidades de ascensão social e com as novas 

possibilidades de acesso a nichos de mercados, os quais devem estar segmentados, na maioria das vezes, por 

questões qualitativas relacionadas à produção, enquanto isso a agricultura familiar mediante o Pronaf, estabelece 

princípios produtivos que tentam esboçar novas configurações territoriais, com o intuito de aumentar a renda do 

pequeno produtor, sobretudo aqueles que possuem pequenas propriedades e, não dispõem, de meios de produção 

propícios a uma produtividade em larga escala. 

 Contudo, é relevante considerar que a prática de desenvolvimento agrícola, majoritariamente, tem 

como elemento prioritário o apoio à agricultura familiar, além de envolver aqueles pequenos agricultores que se 

encontram desvinculado das modernizações impostas a ampliação produtiva na massificação de produtos, que 

possam consolidar novas formas de inserção no mercado, com as prerrogativas do mercado justo ao qual 

pressupõe a economia solidária no âmbito cooperativista. 

A agricultura familiar versus a agricultura empresarial na visão de Sabourin também ganha 

notoriedade com as seguintes premissas: uma é de que a agricultura familiar apresenta uma característica mais 

arcaica de produção, enquanto a agricultura empresarial se apropria de elementos produtivos mais tecnológicos 

sobre os quais se dá a maximização de produtos em menor tempo, menor espaço e, ao passo que gera a 

mecanização agrícola existente na contemporaneidade, apresentam possibilidades aligeiradas ao promover novos 

mercados e a competição entre essas duas vertentes, numa lógica capitalista, desencadeada pelas exigências 

mercantis em virtude de preceitos de ordem socioeconômica, numa perspectiva social. 

Conforme Singer (2005), uma sociedade que levasse o egocentrismo e a concorrência como princípio 

de sociabilidade às últimas consequências, acabaria em pouco tempo. Alguma solidariedade, algum intercâmbio 

desinteressado e altruísta torna-se indispensável à reprodução de qualquer sociedade. Sem este tipo de influência 

mútua entre as mulheres não teriam filhos – não porventura, elas os têm cada vez menos – e as que os tivessem 

os tratariam como objetos de prazer, o que dificilmente garantiria uma nova geração de adultos. Desse modo, a 
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interação entre as sociedades na perspectiva da solidariedade promoveria uma possível equidade social, nas quais 

a concorrência e o individualismo, não fossem considerados percalços à dinamização produtiva, num meio onde 

prevalecem um clima de competitividade, embutida na interação social. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
É relevante considerar que a oferta e a demanda no meio da economia solidária podem ser 

consideradas uma preocupação sistemática, onde as relações de compra e venda não sejam efetuadas num 

presunçoso aparato técnico e cauteloso como acontece no mercado formal, pois necessita de uma intervenção 

legal no que concerne à implantação de normas e certificações, consideradas um aporte de elemento qualitativo 

referentes aos produtos advindos do meio agrícola.  

Para tanto, a inserção de políticas públicas no campo da economia solidária requer uma análise mais 

detalhada sobre as necessidades locais como levar em consideração os regulamentos do campo capitalista,  como 

é constatada na versão filosófica de Marx sobre o capitalismo em função da concorrência estabelecida entre o 

mercado derivado de aspecto produtivo, aquele centrado na: tecnologia, mecanização agrícola e em mecanismos 

tecnológicos voltados à otimização das terras, ampliação produtiva em termos de fertilidade, biotecnologia que 

propicie maior produção em função da rentabilidade.  

Os produtos provenientes do âmbito da economia solidária são gerados por técnicas rudimentares, nas 

quais a produção ocorre numa perspectiva de uma agricultura orgânica em meios de produção que usufruem de 

elementos básicos na apropriação das terras numa perspectiva sustentável. 

No campo desse debate, surge a necessidade de elencar fatores que possam corroborar pesquisas 

relevantes ,as quais possam trazer reflexões sobre uma perspectiva atual centrada na compreensão dos elementos 

conjunturais, os quais possam exemplificar e elucidar como ocorre a economia solidária em algumas 

cooperativas quanto ao fomento socioeconômico e nos demais campos industriais, pertinentes em termos de 

equidade social e tidas como uma nova filosofia econômica que emerge em vários segmentos na 

contemporaneidade. Nesse sentido, Lima (2011), assevera: 

 

Diante desse processo de reconversão produtiva, ao longo dos anos, o que se 

observa é o destaque para o cultivo de cana-de-açúcar como o produto mais 

importante para a Cooperativa. As grandes plantações marcam sensivelmente a 

paisagem da Pindorama, uma vez que 55% dos 33 mil hectares da Cooperativa são 

destinados ao cultivo da cana-de –açúcar. Isto representa 30% da área do Município 

de Coruripe ocupada com o cultivo de cana. Neste processo, cresce a influência da 

indústria canavieira para os cooperados, ocasionando problemas com relação à 

estrutura fundiária de Pindorama, que com a expansão da cana exigiu grandes áreas 

produtivas em proporção ao modelo tradicional de exploração (LIMA,2011, p.21) 

 

 

Nessa discussão sobre o cooperativismo e economia solidária, lança-se um olhar sobre a conjuntura 

territorial no âmbito das cooperativas , numa nova roupagem ideológica na acepção de Lima (2011),a qual 

concebe ao território alagoano na Usina Coruripe ,novas configurações epistemológicas sobre o desenvolvimento 

territorial acerca das atividades industriais desenvolvidas, sobre as quais inserem-se uma estrutura fundiária 

pautada em otimizar o espaço adjacente das terras pertinentes ao percentual de 30%, dos quais são apropriados à 

atividade açucareira. Percebe-se nas entrelinhas na fala da referida autora uma concepção socioeconômica que 

esclarece alguns mecanismos de monopolização territorial e concentração de terras nas quais a estrutura 

territorial propõem.  

Por outro lado, observa-se uma dinâmica produtiva na qual alguns produtos comercializados na 

Cooperativa Pindorama são provenientes de uma filosofia socioeconômica surgida a partir de mecanismos 

interacionistas no âmbito da economia solidária e, ao mesmo tempo, leva em consideração o cooperativismo 

enquanto elemento territorial e filosófico numa nova roupagem, está presente como pressuposto ideológico que 

transcende o campo econômico e suplementa o social por meio das estratégias como promotora de equidade 

entre um determinado grupo. Tais mecanismos, supõem uma nova percepção da economia solidária frente aos 

desafios em termos de competitividade do mercado capitalista e, sob as políticas públicas, enquanto elemento 

prioritário aos âmbitos: social, político, econômico, imerso no bojo das relações mercantis existente na referida 

usina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

           
A partir de algumas leituras realizadas sobre a difusão filosófica e pragmática que a economia 

solidária ganha sob a perspectiva de vários autores, faz-se necessário considerar que a mesma propõe o 

conhecimento acerca das novas acepções macroeconômicas inseridas no campo do comércio justo enquanto 

proteção mercantil aos pequenos produtores. 

 Não obstante, a economia solidária nessa nova conjuntura social face às diversas exigências do 

mercado capitalista, em detrimento de produtos de qualidade na: comercialização local, com os mecanismos 

produtivistas concernente aos meios de produção e ao comercio justo se torna uma ideologia relevante à 

compreensão das práxis mercantis. Por outro lado, existe a crença que a economia solidária enquanto 

pressuposto sociopolítico e socioeconômico tenha possibilidade de alcançar um mercado internacional, de modo 

que a solidariedade possa ganhar terreno nesse processo, podendo desencadear novos meios de venda, demandas 

de produtos agrícolas, nas quais haja rentabilidade para pessoas vulneráveis no aspecto socioeconômico. Para 

tanto, a filosofia cooperativista com a economia solidária face aos embates sociais quanto ao comércio justo no 

meio agrícola de produção, vem elucidar propostas, estratégias, metas e objetivos aos quais possam minimizar as 

disparidades sociais que tanto afligem boa parte da população, gerando: rentabilidade, acesso ao mercado de 

venda, troca e comercialização com alto padrão produtivo. Desse modo, alguns trabalhos consagrados como 

informados acima, trazem elucidações sobre a conjuntura territorial e socioeconômica existente no âmbito da 

economia solidária, solidariedade, comércio justo; enquanto nova acepção sociopolítica capaz de melhorar a vida 

de muitas pessoas.   

Em linhas gerais, concebe-se a economia solidária voltada a aspectos de solidariedade, um mecanismo 

de repensar a produção agrícola com ênfase no âmbito local, nas quais sejam efetivadas produções centradas na: 

qualidade, rentabilidade aos menos favorecidos nas esferas econômicas, como observa-se atualmente nas 

cooperativas e associações, as quais tem como pressuposto a economia solidária com respaldo no preço justo, 

face aos elementos competitivos do mercado capitalista.         
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a agricultura familiar e a viabilização no acesso 

aos mercados, os avanços e percalços a escoação da produção familiar, tendo como pressuposto a constante 

busca por emancipação comercial do pequeno agricultor no escoamento de sua produção. As atualizações 

contemporâneas trazem na modernidade o viés da nova ruralidade e adaptações globais que muito exige do 

Agricultor Familiar. Para realização deste estudo foram realizadas pesquisas de cunho bibliográfico através de 

análise qualitativa. Demonstramos como vem ocorrendo à viabilização socioeconômica e social da agricultura 

familiar no processo de comercialização dos produtos oriundos da. Pontuamos algumas controvérsias sobre o 

que seria agricultura familiar e agronegócio. Tal debate é importante, pois, demonstra o nível ideológico do uso 

indiscriminado das categorias por parte do poder público. Destacaremos, que de uma forma ou de outra, estão 

inter-relacionados em vista à forma de atuação no rural, embora a dinâmica neoliberal, enquanto Estado 

direciona foco comercial para a produção em larga escala. É notório que o engajamento do agricultor familiar 

aos padrões de comércio ainda está aquém da realidade estrutural que condiz a estrutura tradicional, tais 

exigências fazem por (in) viabilizar tal acesso. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Nova ruralidade, pluriatividade, emancipação comercial. 

 

Family agriculture and the viability of access to markets 
 

ABSTRACT: The present work has the objective of analyzing family farming and the viability of access to 

markets, advances and mishaps the flow of family production, taking as a presupposition the constant search for 

commercial emancipation of the small farmer in the flow of his production. Contemporary upgrades bring the 

bias of the new rurality and global adaptations that the Family Farmer demands. For the accomplishment of this 

study were carried out bibliographical research through qualitative analysis. We demonstrate how the 

socioeconomic and social viability of family farming in the commercialization process of the products from. We 

posed some controversies about what would be family agriculture and agribusiness. Such debate is important, 

therefore, demonstrates the ideological level of the indiscriminate use of the categories by the public power. We 

will emphasize that, in one way or another, they are interrelated in view of the form of performance in the rural, 

although the neoliberal dynamics, as a state directs commercial focus to large-scale production. It is well known 

that the family farmer's engagement with trade patterns is still far from the structural reality that conforms to the 

traditional structure, such requirements make (in) feasible such access. 

 

KEYWORDS: New rurality, pluriactivity, commercial emancipation.  
 

INTRODUÇÃO   
 

As lutas históricas exigiram das mobilizações sociais rurais questionamentos quanto à lógica de divisão 

de produtores e viabilidade de comercialização, o decorrente estudo busca compreensões acerca da dinâmica 

comercial no campo agropecuário entre grandes corporações e os Agricultores Familiar, assim entendido por 

Wilkinson (2008). Temos por objetivo analisar a agricultura familiar e a viabilização no acesso aos mercados. 

Moura (2011) diz que a categoria agricultura familiar, teve origem no Tratado de Assunção, com a formação do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em 1991, incorporada ao Brasil com maior peso junto à criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e, para a lógica estatal, a agricultura 

familiar é o termo utilizado. De forma semelhante, Wilkinson (2008) explicita que a categoria agricultura 

familiar aparece na década de 1990 para redefinir as unidades produtivas de mão de obra familiar. A agricultura 

familiar está intimamente ligada à produção mercantilista, com a utilização de crédito agrícola oficial. 

O foco do processo de globalização desencadeada na década de 1950 com a chegada da modernidade são 

reforçados nos anos seguintes, dividindo o meio produtivo entre a modernização do rural e os agricultores 

mailto:marciapsan@gmail.com
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familiares que não se adequaram a nova imposição do capital. Entender a nova nomeação do rural, com pequena 

produção organizada pela família é descrita de uma forma que defina a atuação do agricultor familiar, inibindo 

resistências e questionamentos decorridos ao longo dos séculos, afirmando que a mesma é resultado de processos 

e reivindicações do social ao governo. Quando o modelo agrícola decorrido da revolução verde não sinaliza 

contribuições significativas à minoria na agricultura brasileira. Deste modo, o estudo em questão justifica-se pelo 

interesse em apreender as incompreensões dadas ao manejo comercial aos agricultores familiares, assim como 

buscar na literatura reflexões que contribuam o estudo em percurso. 

Silva (1999) afirma que não há uma definição em comum, diante das especificidades, ainda que o 

contrassenso e os conflitos pontuados entre pequenos produtores e o agronegócio dividam espaços e 

investimentos incomuns na valorização e na equidade social. Para Barros (2006) e Abramonay (2007) a 

agricultura patronal desenvolve vastas áreas de produção, geralmente com a prática da monocultura, utiliza de 

produção para exportação com base de trabalho assalariado, gerida de forma administrativa, empresa, não possui 

vínculo familiar. Para Silva (2010) a AF é fruto de implicações entre formulações e operações de produção 

mantida por constantes controvérsias e interesses distintos. Souza (2008) afirma que a organização de 

modernização agrícola na década de 1960 incorpora estruturas refletidas no agronegócio, na atualidade. 

A agricultura, peso econômico brasileiro na garantia alimentar junto à expansão tecnológica, reflete o 

desenvolvimento do espaço agrário para o olhar financeiro, define na década de 2000 a agricultura familiar com 

o agronegócio. Havendo nesta produção de larga escala para o comércio exterior e o de subsistência, na 

manutenção interna, retido a AF. Wilkinson (2008) denomina duas agriculturas, esse antagonismo gera exclusão 

aos agricultores familiares, quando normatiza e não proporciona condições para sua efetiva atuação. 

Dentro desse contexto, o modelo produtivo entende que a definição AF incorpora - se a um segmento 

único, o modo de viver no campo ou qualificando apenas a maneira da atividade exercida. Como uma categoria 

criada verticalmente e não oriunda da praxe camponesa, a agricultura familiar corresponde a encaixes de 

sentidos ideológicos para legitimar processos de transferência de recursos públicos, consequentemente 

diferenciados daqueles que apenas contemplem o restrito sentido de reprodução do capital; ou de recursos que 

circulem na contramão de processos de concentração de meios de produção. Por isso mesmo, na definição do 

segmento de produtores vinculados à agricultura familiar, integram-se, como questão fundamental do debate 

político, as acusações ou defesas do caráter social de transferências de recursos na forma de créditos contratados 

a juros subsidiados.  

Ou seja, Neves (2012) argumenta que essa lógica se adequa a modernidade rural, com ou sem vínculo 

comercial de trabalho agrícola, como a policultura, relacionando todos que permanecem no campo, “em outros 

termos, a luta pela terra não é uma identidade (como camponês, produtor rural, agricultor familiar), mas apenas 

por produção e, no máximo, pelo direito ao trabalho”. (SAUER, 2013:83).  

Os ajustes e adequações analisados por Neves (2012) Sauer (2013) e Schneider (2006) demonstram 

condições alternativas ao agricultor familiar, na inserção do acesso a programas políticos, na organização 

comercial, mas não o garante autonomia, quando o mesmo não possui terra própria, gerando alternativas 

secundárias de permanência no campo. Lima (2012) afirma que a cultura política ainda marcada pelo 

patriarcalismo, a recusa da democracia e o apego a terra permanece como símbolo de poder e prestígio. Martins 

(1993) diz que a propriedade para os latifundiários é como o objeto de negócio e lucro. Sampaio Jr. (2013) 

enfatiza que “a preservação das desigualdades sociais no campo é um elemento estratégico não apenas para 

deprimir o preço da força de trabalho, mas para maximizar o excedente extraído da agricultura” (SAMPAIO JR. 

2013: 200). Nesse sentido, a preservação do latifúndio possui relação direta com a exploração do trabalhador 

rural mal remunerado. 

 Nessa nova organização para Wilkinson (2008) a chama de “nova ruralidade” e as atividades econômicas 

desenvolvidas de pluriatividade, os meios prioritários ou complementares inseridos na base econômica familiar 

do campo, com fluxo participativo no campo e na cidade onde tende a redirecionar o vínculo participativo do 

campo, de forma a remanejar o público não inserido a novas perspectivas de trabalho, mesmo quando este não 

possui afinidade com o rural. Delgado (1985) fala do processo conservador e a histórica exclusão que a maioria 

da população que pouco possui desenvolve para a base econômica com crescimento vertical.  

A crescente concentração de renda e da terra promoveu uma massa de agricultores desempregado ou 

subempregado, que utiliza formas alternativas de trabalho, mesmo que sejam atividades não agrícolas, embora 

permaneça no rural e mantenha a renda familiar. Diante da pluriatividade de funções e definições atribuídas ao 

agricultor familiar, Alfantin (2007) defende que a agricultor familiar é um fenômeno social. Existem sim 

técnicas atualizadas, mas o “lócus” do conhecimento está na base inicial. Como Caldart (2012) afirma, ainda são 

plurais os conceitos e semelhanças entre a agricultura familiar, sendo este aliado ao capital, o termo é entendido 

como antagônico o modelo econômico que melhor se adequa ao contexto atual.  

Silva (2011) observa que é deste contraste que moradores do campo buscam seus direitos, validado por 

intervenções da população camponesa, iniciados por forças das Ligas Camponesas, sustentados pelos 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1145 

movimentos em luta pela terra. Dentro destas reivindicações, o resultado que o governo encontrou como maneira 

de conter as exigências dos moradores rurais foi à agricultura de denominação familiar, que surge na década de 

1990 e efetiva-se em Lei nº 11.326/ 2006 (BRASIL, 2008), ainda aliado por forças de representação popular. A 

agricultura familiar compõe hoje uma população que possui definição em comum com a lei 11.326, Brasil 

(2006), mas, Wanderley (2000) expõe haver diversidades de realidades enquanto região, inserção ao comércio e 

condição econômica, estando variável em um mesmo grupo social. É refletida entre moradores rurais de baixa 

renda, que resistem em sua maioria, à limitação financeira, a realidade geográfica em que desenvolve suas 

culturas agrícolas, a produção de larga escala que incentiva o abandono do rural ou prática rudimentar do 

trabalho familiar, assim como a sua viabilização comercial. 

Grossi e Silva (2002) defendem que este processo de organizar o morador rural por classe vem sendo 

desenvolvido no percurso formativo da nação e fundamentado com a chegada da indústria, maquinário 

modernizado e gerenciamento, passando a caracterizar fortes traços de desigualdade. Lamarche (1997) pontua 

haver exclusão a modernização, além da contínua dependência dos mesmos com o capital gerado pelo trabalho 

assalariado, onde em pequenos casos, há notória mudança organizacional. 

O critério governamental para se entender o agricultor familiar consiste em trabalhar na terra e possuir 

posse da mesma. O trabalho executado tem por finalidade a base familiar, os meios de produção devem prover 

da propriedade em maior parcela (BRASIL, 2006). Esses critérios alternam-se segundo realidade, a qual sofre 

variações econômicas e de adaptações de padrões da sociedade moderna, o agricultor nem sempre consegue 

compor o perfil idealizado. O conjunto de ações adversas, compostas de várias definições. Navarro (2010) diz 

que geram experiências e conceitos diversos que expressa às diferenças sociais e econômicas que se fazem 

presentes. 

 Barros (2006) e Abramovay (2007) defendem a agricultura familiar como importante e necessário ao 

espaço rural, contribuindo com a economia, quanto com a produção de alimentos, assim buscando sugerir taxa 

de empregabilidade, suprir traços de exclusão da sociedade, quando são apenas intermediados, garantidos em 

direito.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Visando operacionalizar o objetivo acima descrito, o estudo em questão será realizado mediante pesquisa 

de cunho bibliográfico, buscando em fontes teóricas, observações já realizadas que suscitem e expliquem os 

impasses que os agricultura familiar enfrentam na evacuação de suas produções, para abordagem de ordem 

acadêmica, utilizamos da análise qualitativa para compreensão dos fenômenos sociais que permeiam o rural 

brasileiro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A agricultura familiar é a massa rural, produzem mais que os agroindustriais quando equiparado à 

quantidade de terra e tecnologia, sua produção afetaria em igual proporção ao comércio brasileiro, inclusive no 

âmbito interno, além de agravar a situação econômica com que se tratam os pequenos agricultores e a classe 

beneficiada por suas ações de governo num todo.  

Mesmo que Ellis (1988), citado por NAVARRO, (2010) e Lusa (2011) diferencia agricultores familiares 

de agronegócio pelo vínculo econômico quando a agricultura familiar desenvolve maior atenção a território, a 

produção diversificada, aos bens e valores ecológicos, ponderando o vínculo econômico comercial ao 

autossustentável. Na década de 1990 as discussões acerca da agricultura familiar, decorreram-se dos problemas 

como grande concentração fundiária, diversidades regionais, modelo econômico e político que controlam 

vínculos de comércio internacional atendendo aos interesses do grande proprietário. Neste impasse os 

movimentos de trabalhadores lutam por atenção e direito, mediante aos questionamentos dos pequenos 

produtores que ganham gradualmente e visivelmente espaço, mesmo que com descompasso e por vezes pouco 

eficiente.  

Agricultura familiar apropriar-se-ia com maior facilidade de tecnologias, inserem-se melhor ao vínculo 

comercial e às políticas públicas, aos programas de governo, embora Moura (2011) coloca que as diferenças e 

semelhanças entre as denominações não se alteram, nem concorram entre si, como discutido por Neves (2012) e 

Alfantin (2007) quando abordam que suas ideologias, agricultores familiares e ou pequenos produtores rurais 

possuem diversidades representativas, com ações plurais e realidades singulares.  

Nesse sentido, as duas categorias, na realidade brasileira, estariam em construção. Moura (2011) coloca 

que a agricultura familiar brasileira vem com precedentes relativos à expressiva marginalização da ação do 

Estado aos pequenos produtores, permitindo acesso a instrumentos públicos a fim de normatizar produções por 
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classe, o agronegócio e a agricultura familiar. O perfil da lei 11.326/2006 qualifica a base familiar pelo perfil 

produtivo, base familiar e do tamanho da propriedade e a renda familiar. 

Diante desses conceitos que atribuem ao agricultor à satisfação das demandas sociais quando as mesmas 

sofrem alterações de interesse do Estado, do modelo comercial a qual independe, por vezes, da realidade, 

interesse e necessidade do produtor, mesmo que sejam organizadas a favor, bem-estar e promoção de classe 

questionadora. Pontes (2013) alega que a agricultura familiar vem ganhando proporção positiva no país, mas que 

quando analisada de forma isolada, apresenta diversas problemáticas e particularidades, quando não recebe 

atenção necessária.  

Neste caso, estimular o vínculo comercial a seu favor, Capital, mantém a hierarquia de concentração de 

terras e incentiva o trabalho de organização familiar, com finalidade de manter a população rural na terra. Ainda 

as categorias que definem o agricultor familiar tomam sua essência social, uma vez que enquadra sua atuação 

por perfis de produção com base familiar. Silva (2011) observa que as diversas identidades do espaço rural, 

mesmo quando analisa situações plurais nas relações econômicas, o espaço dado ao pequeno produtor, torna-se 

secundário, as atividades agrícolas de subsistência são garantidas de forma heterogênea e restrita ao giro 

econômico que faz com que o indivíduo tome outras atividades pré-determinadas a situação de primeira ordem. 

Para tal proposta, faz-se necessário que o agricultor aceite as definições e meios de produções estabelecidos. A 

qualificação entre empreendedor familiar e agricultor familiar apresenta definições sinônimas e meios 

produtivos, embora haja antagonismo no vínculo comercial.  

 

Na verdade, pode-se até admitir que o empreendedor familiar rural não se considere, 

e nem seja mesmo, um agricultor familiar, mas é claro que se espera, na atualidade, 

que o agricultor familiar seja, antes de tudo, um empreendedor familiar rural, pois é, 

pois esta segunda condição comparece mais ajustada aos atuais interesses do capital. 

(SILVA, 2011:68) 

 

 

 Silva (2011) pontua variações no custo, lucro e processo produtivo a determinações de mercado, estando 

submissas as exigências de capital. O fator de um estabelecimento estar mais voltado ao mercado externo e o 

outro se ocupa da produção voltada para o consumo interno, não confere autonomia absoluta à agricultura 

familiar específica, subordinada aos ajustes do capital. Fillipe (2005) e Silva (2011) veem na abertura comercial 

com incentivo ao agronegócio e a agricultura familiar, moldada pelo latifúndio e no minifúndio, a desigualdade 

de valores econômicos e sociais, oportuniza em maior ênfase o seguimento da monocultura, com maiores faixas 

de terras, com incentivo paliativo, desenvolvido em pequenas ações. 

 

 Não se trata apenas de estabelecer, com base na lei nº. 11.326, duas categorias 

distintas e separadas. É preciso antes compreender a necessidade, por parte do 

mercado, de que esse agricultor, chamado de familiar, também seja um 

empreendedor familiar rural. Aqui, agricultor e empreendedor se fundem no 

mercado, mediados por aquilo que lhes é comum: a família e o campo, e subjugados 

pelo capital que determina a condição de exploração de todos. Denominar o 

trabalhador de empreendedor, como recomendado por agências fomentadoras do 

desenvolvimento capitalista, não atribui ao sujeito que trabalha um grama de 

autonomia. (SILVA, 2011: 67-68) 

 

 

O vínculo de produção não está contido no bem-estar do produtor, mas na satisfação comercial, de 

compra e venda. Silva (2011) reafirma o papel limitado que o agricultor familiar deve abastecer o mercado 

interno de forma dependente, contido pelo incentivo financeiro e a disposição da terra, atividade retida ao bem-

estar do capital desde o período imperial.  

Há complexidade na organização social e financeira do pequeno morador rural. Para o autor, o uso 

dualizado do espaço que não oportuniza equidade ao uso da terra, não havendo valorização do trabalhador rural 

nas posições tomadas quanto às disparidades existentes, ponto que requer maior compreensão de atuação do 

governo e da intervenção do capital, o que significa dizer, colocar a lógica do capital ao impor ao produtor rural 

as culturas de interesse do Estado provém:  

 

As exigências do mercado, no âmbito legal, ainda compreendem a necessidade de 

“atender” a restritos direitos trabalhistas e previdenciários do trabalhador rural, o 

que aplacaria alguns conflitos no campo e facilitaria a introdução de produtos 
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brasileiros em países, com uma legislação trabalhista mais abrangente. No entanto, 

cabe ressaltar que tal “atendimento”, na verdade, refere-se às concessões pontuais 

que o capital faz, mediante a atuação política do Estado, tendo com fim a 

manutenção da exploração dos trabalhadores, para valorização do capital, como já 

abordamos anteriormente. (SILVA, 2001:77) 

 

 

A agricultura familiar compreende hoje duas visões, os que conseguem se adequar a demanda do Estado, 

provém de uma categoria organizada, moderna, socialmente capitalizada, mas esse perfil decorreu de lutas dos 

movimentos sociais na História agrária brasileira, e ainda existe a categoria em ascendência que responde na 

atualidade a interesses e reivindicações junto à manipulação do capital interessado, propondo ideia de 

organização. 

 

Para atingir seus objetivos, a Política Nacional de agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e execução das 

ações, de forma a compatibilizar as seguintes áreas: crédito e fundo aval, 

infraestrutura e serviços, assistência técnica e extensão rural, pesquisa, 

comercialização, seguro, legislação sanitária, previdência, comercial e tributária, 

cooperativismo, educação, capacitação e profissionalização, negócios e serviços 

rurais não agrícolas (pluriatividade) e agro industrialização. (Brasil, 2006: 11)  

 

 

A proposta tende a apropriar-se da prática, quando as reivindicações atuais tendem a sinalizar que sua 

ação não apresenta satisfação, apenas compensação, inclusive nos conchave que os moradores rurais se ajustam a 

fim de participar das pequenas ações que o governo oportuniza. A ideia de ruralidade também possui influência 

na definição do agricultor familiar nas últimas décadas, incorporaram práticas urbanas a seu convívio, como 

atividades que nem sempre qualificam o morador rural. Este aspecto fica mais contido à prática profissional, em 

conformidade com a agricultura familiar o novo rural brasileiro vem ganhando olhar de “novo”, camuflando seus 

antecedentes.  

O destaque da nova definição, a mudança refletida e contextualizada pela pluriatividade, expressa na 

forma de uso do espaço entre homem e natureza, o espaço rural ocupa maiores inserções tecnológicas e menores 

florestais, estando ocupado por pastagens.  

 

Sem dúvida, a compreensão de agricultura familiar, assumida pelo Estado e de 

acordo com os interesses do capital, compreende o agricultor familiar como mero 

produtor de uma mercadoria, na qual o valor de uso está subsumido no valor de 

troca, existindo apenas relação de compra e venda, sob a determinação do capital e 

não do produtor. (SILVA, 2011:80) 

 

 

Moura (2008) identifica uma problemática no tocante à lei 11.326/2006 quando diz que a legislação 

vigente não promove suas competências e habilidades, não atende ao conceito teórico com a prática. Acrescentar 

que seu principal foco é combater a desigualdade, quando dispõe maior atenção e recursos a grupos familiares já 

organizados. 

O agronegócio utiliza status do comércio internacional, atribuindo vínculo ao equilíbrio econômico 

mundial com a balança comercial, atendendo ao modelo de produção dos capitais internacionais. A seletividade 

do agrário brasileiro é explicada por Silva (2010) pela visível diferença para ambas as modalidades “desprende-

se daí que o confronto e os conflitos entre a agricultura familiar e não familiar são um contrassenso, pois elas não 

competem entre si e sim por espaço nas políticas públicas e por acesso aos mercados”. (MOURA, 2011:16) 

Abordar este perfil de agricultor que generaliza a adversidade do rural familiar deixa implícitas suas ações 

em relação à sociedade e a resposta dada pela intervenção do Estado, quando se busca sintetizar o todo e exclui o 

não adequado à proposta de trabalho, é notória a organização social com base no capital, com dualidade nas 

intervenções do agricultor familiar, inserido ou não. 

Desta forma a agricultor familiar e o agronegócio não atuam em igual vantagem. Wilkinson (2008) 

explica que os empecilhos que os agricultores enfrentaram e ainda enfrentam estão contidos ao acesso precário 

ao mercado, a baixa remuneração e o esforço produtivo junto à transferência dos produtos para atravessadores.  

Outro ponto ainda colocado é a insegurança alimentar dos produtores rurais limitados a mercados 

escassos e distantes, os períodos chuvosos, como também longos períodos de seca, as variações entre safras 
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compõem essa realidade. Estes fatores não organizados causam restrições aos pequenos agricultores que buscam 

suprir suas necessidades dentro da contextualização e adversidade de agricultores familiares. Wilkinson (2008) 

entende que o fortalecimento da agricultura familiar para mercados globalizados, é investir nas vantagens que o 

grupo possui como a policultura, a mercadoria artesanal, orgânica, agroecologia, de base familiar e minimizar as 

desvantagens em competição com a produção do agronegócio. 

Contudo, esta realidade não apresenta necessariamente evolução comercial quando validada nas 

modalidades de agricultor familiar por organização produtiva. Além disso, os moradores rurais já não se limitam 

apenas ao fazer agrícola junto às atividades internas e externas de seu espaço, buscando alternativas ao fazer 

propriamente do rural. Schneider (2006) relaciona à dependência mútua do estudo AF a concepção marxista, 

embora não seja necessariamente o foco geral de seu trabalho. Idem (2006) in Marx (1986) a agricultura familiar

  nada mais é que uma veia que o capital alimenta para manter o giro da economia agrícola interna. 

Neste sentido, se a solução está na proposta de Wilkinson (2008) realizar efetivamente na prática e de 

maneira integral, não responde ao fato de que não seria possível contemplar o todo quando a disseminação 

evolutiva tecnológica apresenta dependência do Estado que compra a mercadoria do agricultor para viabilizar 

seu comércio. Julga-se ser a melhor alternativa para o desenvolvimento dos agricultores. Embora sua fala haja 

coerência de notabilizar-se no empírico, não seria possível mediar adequações sugeridas quando não há 

orientação agrícola e investimentos necessários para que os mesmos se validem  

Entretanto, Wilkinson (2008) traz seu olhar ao agronegócio com avanço tecnológico e organização da 

agricultura, julgando valores positivos entre o agronegócio e agricultura familiar, quando pontua a diversidade 

na modalidade das agriculturas e ainda julga ser variável a situação, devendo fazer uso da realidade vivida 

aproveitando as oportunidades a que se insere, embora ainda pareça reconhecer a inviabilidade entre a 

agricultura familiar e patronal.  

Ou seja, é o sentido político que irá estabelecer as relações em meio ao grau de denominação para tal 

demanda, para Moura (2011) “o problema neste caso é o uso do termo predominância que já conduz a uma 

noção imprecisa. Sabe-se que a agricultura, diferentemente dos processos industriais tem tempos diferenciados 

de trabalho e tempo de produção”. (MOURA, 2011:27) (Grifo do autor). E, claro, tal política neoliberal, 

direcionada pelo agronegócio, faz uso de maiores áreas de terras e não atribui valor significativo à produção 

nacional quando equiparado à estrutura da agricultura familiar. A rentabilidade também é reflexa quando a 

pequena propriedade produz e capitaliza mais que a grande propriedade, mesmo que diante de conflitos e 

resistência onde o capital refaz, desfaz e renova-se limitando a expansão e desenvolvimentos subordinado e 

exposto à desigualdade.  

Moura (2011) coloca que a equivalência de valores e atenção dada à agricultura familiar e ao agronegócio 

não é proporcional em jogo, ficando em desigualdade a agricultura familiar que produz e emprega mais que o 

agronegócio. Contextualizada a problematização de objetivos e concepções da agricultura familiar quando a 

intenção da referida é combater as desigualdades sociais e pobreza rural. Ou seja, deste modo, o conceito AF 

foge do foco real da lei. Nesta fala apenas favorece certos grupos, não promove, nem universaliza o acesso ao 

produtor rural, não permitem a promoção dos que se encontra em área de risco nutricional. A pobreza é um 

ponto bastante enfatizado por Moura (2011) este autor diz que quando se comparam o objetivo de erradicar a 

pobreza, mas, sendo negada a ação de políticas que envolvam o conjunto dos trabalhadores envolvidos, não 

poderia concretizar o que é defendido pela lei 11.326/2006: erradicar a pobreza. O autor referido ainda coloca 

que mesmo com a ampliação e flexibilidade de alguns critérios a inserção de programas e titulação de agricultura 

familiar ainda não compreende o todo, havendo por vezes distância entre as ações encaminhadas e a realidade 

vivenciada na prática, há diversidade de identidade e intenção do governo em corresponder às expectativas dos 

agricultores familiares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Falar da agricultura no momento atual é relacionar vertentes entre agricultores familiares, para pequenos 

produtores e o agronegócio, produtores em larga escala, latifundiários. Em ambos há a participação do capital 

que busca situar o vínculo comercial e de produção, estimulando culturas agrícolas de seu interesse. Além disso, 

a agricultura familiar não dispõe de apoio técnico equivalente à adequação e promoção da proposta do 

seguimento neoliberal. Assim como a população rural, não desenvolve mecanismos imediatistas para 

desenvolver a produção segundo interesses do capital, bem como os investimentos para o público da agricultura 

familiar, estando em iniquidade.  

Neste cenário, a indagação está contida na rotulação dada à nova maquiagem que o aspecto político 

objetiva suprimir a ideia de pobreza, dando impressão de geração de renda. Mesmo havendo a intencionada ideia 

de que a agricultura familiar deve agregar valores aos diversos setores da agricultura, nas quais os maiores pesos 

em investimentos estão à produção em larga escala para o comércio exterior, e melhor acentuado pelo 
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agronegócio, o agricultor familiar não compõe estrutura necessária: física, econômica e social para se inserir no 

comércio interno e externo. 

 A proporção de adequação ao agronegócio pelo pequeno produtor é mínima, uma vez que o mesmo não 

possui as mesmas vantagens que o agroexportador, as grandes corporações, com grandes extensões de terra, 

investimentos anuais proporcionalmente, sua atividade e acesso direto ao comércio possui havendo disparidade 

estrutural. Neste segmento, a intenção dada é apenas o jogo positivista que sugere oportunidades a adequação 

social e ao mesmo tempo em que busca minimizar a desigualdade dos setores que a faz. O que significa dizer 

que, de forma proposital, dentro dos limites do capitalismo, erradicar a pobreza vai de encontro a sua lógica 

organizacional e, a própria legislação já limita a quem destinar as políticas públicas, qual grupo deverá beneficiar 

e, em qual região tal situação deverá ocorrer em maior ou menor grau. O estudo decorrido com análise 

bibliográfica observa que as complexidades do rural compõe e nos instigam a novos estudos complementares ou 

até mais pontuais que explore in lócus os avanços e dificuldades no seguimento comercial no rural e reafirmar os 

estudos teóricos no trato da AF e a (in) viabilidade para o mercado. 
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RESUMO: Este artigo objetiva discutir a situação da pesca artesanal no estado de Alagoas, com ênfase a 

pesca continental, desnudando suas características, entraves, impactos na economia local-regional e forma como 

está organizada do ponto de vista político institucional e não político-institucional em escalas federal e estadual, 

entre os anos de1998 à 2018 por meio dos anuários e boletins de pesca dos órgãos reguladores do Estado. Além 

de analisar os dados sobre a pesca elaborados pelo IBAMA e pelo extinto MPA, foi realizado entrevistas 

semiestruturadas e rodas de conversas com as lideranças da Colônia de Pescadores de Jaramataia/AL, para que 

pudéssemos compreender como os próprios pescadores compreendem a pesca artesanal do tipo continental a 

partir da sua escala de vivência. Ao longo da análise dos dados, percebemos não só a fragilidade de assistência e 

acompanhamento por parte do Estado às colônias de pescadores em lagos e rios, mas também a incoerência 

desses dados, que são reflexos das ações pontuadas anteriormente. Para mais queremos destacar a importância e 

o papel das pescadoras para o desenvolvimento das atividades econômicas em Alagoas, haja vista, que 

diferentemente de outras localidades, aqui elas estão em maior número, exercendo dupla, quando não tripla 

jornada de trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atividade pesqueira, Entraves, Organizações sociais. 

 

Analysis of continental artisanal fishing in Alagoas: spatiality’s, dynamics 

and conflicts between the years 1998 to 2018. 
 

ABSTRACT: This article aims to discuss the situation of artisanal fishing in the state of Alagoas, with 

emphasis on the continental fishing, exposing its characteristics, obstacles, impacts on the local-regional 

economy and the way it is organized from the point of view of institutional and non-political political views -

institutional at federal and state scales between 1998 and 2018 through the yearbooks and fishing bulletins of the 

state regulatory agencies. In addition, the data on fishing were elaborated by the IBAMA and the extinct MPA, 

the semi-released interviews and the conversations were conducted with the leaders of the Fishermen's Colony of 

Jaramataia / AL, so that they could be understood as the first fishermen comprise an artisanal fishing of the 

continental type from their scale of experience. The evaluation of data, not a fragrant health care and monitoring 

by the State of fishermen's colony in the lakes and rivers, but also the inconsistency of these data, that are reflex 

of the actions previously scored. In order to increase the importance and the role of fishermen for the 

development of economic activities in Alagoas, the perspective is different from other localities, since they are in 

greater numbers, exercising double, if not triple working days. 

 

KEYWORD: Fishing activity, Obstacles, Social organizations. 

 

SITUANDO A PESCA ARTESANAL ALAGOANA 
Muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos para compreender as dinâmicas que nascem do fenômeno da 

pesca, sobretudo quando se trata da pesca marinha. Sendo essa uma atividade antiga, a pesca foi o meio 

encontrado para sobrevivência desde os primórdios da humanidade e sua complexidade foi aumentando ao 
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mesmo passo em que a sociedade avançava tecnologicamente e alterava os ritmos dos processos e o próprio 

espaço, incluindo ai as transformações da natureza. Outras formas de pescar também fazem parte dessas análises 

que se dividem em econômicas, ambientais, culturais, politicas, tecnológicas entre outras, dentre elas destacamos 

a pesca continental do tipo artesanal em comunidades tradicionais, nosso foco de análise nesse estudo. 

Nesse contexto pontuamos que esse artigo é fruto das reflexões, observações e questionamentos do 

projeto de pesquisa: “Saber-fazer e ser: a produção do território e cotidiano dos pescadores artesanais da colônia 

pescadores de Jaramataia – AL”, ligado a Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação, IFAL/CNPq/FAPEAL – realizado 

entre Agosto de 2017 até Julho de 2018 – aliado ao grupo de pesquisa Desenvolvimento e Sustentabilidade no 

Sertão de Alagoas. Seu objetivo foi o de compreender a produção territorial do espaço da pesca por meio do 

reconhecimento dos seus agentes e observar os conflitos territoriais e seus impactos para o desenvolvimento 

dessa prática em Jaramataia, colocando na agenda de debates a pesca artesanal continental em Alagoas, por meio 

do estudo de caso da Comunidade São Pedro, onde se situa a Colônia Z-29. 

O estado Alagoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017), possui cerca 

de 3.375.823 habitantes, distribuídos em 102 municípios, numa superfície territorial de 27.848,140 km². De 

acordo Veras (2015) o litoral alagoano possui 230 km, o que corresponde a 2,87% do litoral do país e no tocante 

à presença de bacias hidrográficas, temos como destaque, a presença do Rio São Francisco, que conforme Brasil 

(2018), seu trecho, denominado Baixo São Francisco, compreende a parte inserida nos municípios de Paulo 

Afonso-BA até Piaçabuçu-AL onde encontra a Foz no Oceano Atlântico, correspondendo a 214 quilômetros de 

extensão. O Baixo São Francisco abarca 25.523 km², ou 4% da área de toda Bacia hidrográfica, com população 

de aproximadamente 1,373 milhão de habitantes. 

Devido a sua posição geográfica privilegiada, com presença corpos d’água, como os citados 

anteriormente e que podem ser observados na figura 1, o estado apresenta relevante potencial pesqueiro tanto em 

ambientes marinhos, quanto continentais, já que se limita a leste com Oceano Atlântico, a oeste com o Rio São 

Francisco, ao norte verificam-se importantes rios em escala regional que fazem a divisa com o estado de 

Pernambuco, enquanto no sul registra-se à presença da foz do Rio São Francisco, onde mar e rio tocam-se 

formando um delta. 

 

 
Figura 11: Mapa dos principais recursos hídricos do estado de Alagoas: Entre Águas doces e salgadas. Fonte: IBGE 

(2018) e IMA (2011) 

Elaboração: FÁRIAS, J.L. N. de, 2018. 

 

Ao se tratar da dinâmica do trecho do Rio São Francisco em Alagoas, conhecido como Baixo curso, há de 

se considerar que “a região (...) não apresenta homogeneidade, em sua totalidade, quanto ao clima, relevo, 

disponibilidade de recursos naturais, formas de produção, de comercialização e, até mesmo, em seus aspectos 
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institucionais” (LUSTOSA, 2008, p. 22), requerendo um estudo detalhando às dinâmicas dos arranjos produtivos 

locais, sustentabilidade e relações ecossistêmicas em escala de detalhe. 

Além das massas d’água de grande expressividade como mar e rio, existem ainda os corpos líquidos em 

menor escala, expressivos em microescala regional, como os açudes, barragens e lagos. Nessa Geografia 

expoente para às águas, vivem espalhadas mais de 37 colônias de pescadores registradas no banco de dados da 

Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura - SEPAQ (2017) e 35 registradas pela Federação de Pescadores do 

Estado de Alagoas – FEPEAL (2018), todas marcadas pela tradicionalidade das atividades extrativistas de 

caráter artesanal e pela sobrevivência às margens dessas geografias das águas doces e salgadas.  

Esse trabalho torna-se relevante, na medida em que possibilitou à análise da pesca continental, com 

enfoque para os Açudes, no estado de Alagoas. Ao longo do levantamento de dados, percebemos que dentro do 

recorte do Sertão alagoano as pesquisas sobre pesca artesanal estão centradas na importância do Rio São 

Francisco, no seu, já citado, baixo curso, na efetivação dos territórios e identidades de comunidades ribeirinhas 

como as localizadas em Pão de Açúcar e Olho D’água do Casado, encontradas nas pesquisas realizadas por Silva 

(2014) e Peixoto (2011). Por outro lado, o destaque para esse tipo de atividade extrativista está na pesca artesanal 

marinha com diversos trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Agrários e Dinâmicas 

Territoriais (NUAGRÁRIO), vinculado ao Instituto de Geografia e Meio Ambiente da Universidade Federal de 

Alagoas (IGDEMA/UFAL) com os trabalhos de Almeida et al (2013) que se debruçam na realidade da orla de 

Jaraguá em Maceió/AL e Veras (2015) que analisa, em outra escala mais regional, o fenômeno no litoral norte 

do estado. 

Observando essa lacuna, objetivamos investigar a situação da pesca continental artesanal em Alagoas, por 

meio de suas dinâmicas territoriais e conflitos, que se estendem desde as esferas federais e reflete nas vertentes 

estaduais/locais. De modo a compreender a estrutura espacial, organizacional/político-institucional dessa 

atividade no estado, apontando os avanços e os entraves engendrados pelos agentes para seu desenvolvimento, 

por meio dos dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do 

Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, de 1998 a 2018. Quando os pescadores artesanais se apropriam do 

espaço e seus recursos naturais, além de desenvolver toda a dinâmica econômica da cadeia produtiva do pescado, 

sobre a terra e a água, emergem identidades próprias, carregadas de saberes e fazeres produzidos coletivamente e 

que são capazes de instituir lógicas de resistência, conflito e permanências consoantes às ações dos outros 

agentes em diversas escalas.  

 

ENTRE DADOS, CAMPO E ANÁLISES GEOGRÁFICAS 

 
Para a produção desse artigo, foi idealizado um caminho metodológico sistemático dividido em três 

etapas, concomitantes e complementares. A primeira se estruturou por meio das revisões de literatura, onde 

buscamos estudos de caso dentro da realidade de Alagoas, ou ainda, temáticas relacionadas em artigos 

publicados em revistas, livros, dissertações e teses, que deram suporte ao entendimento sobre a pesca artesanal 

também na escala do Brasil. Destacamos os trabalhos de Diegues (1995, 1999), Kuhn (2009), Ramalho (2011), 

Peixoto (2011), Rios (2012), Silva (2014) e Veras (2015). 

A segunda etapa foi enriquecida por meio da coleta de informações tanto primárias como secundárias. Os 

dados primários correspondem à triagem das fichas cadastrais realizada na Colônia Z-29 do Povoado de São 

Pedro no município de Jaramataia, bem como as entrevistas com as lideranças comunitárias, pescadores e 

pescadoras do Povoado São Pedro, para compreender a dinâmica e espacialidade que a dimensão da pesca 

materializa no território. As informações secundárias corresponderam a obtenção de dados estatísticos sobre 

pesca no estado de Alagoas, oriundos dos boletins anuais de pesca elaborados pelo extinto Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) direcionadas a realidade da pesca continental em 

escala estadual. Por questão de ética científica as identidades reais dos pescadores foram alteradas por nomes de 

pescadores relacionados à bíblia, já que no território pesqueiro tudo é místico como no aponta Kuhn (2009).  

Por fim, realizamos os cruzamentos teóricos com os dados em busca de traduzir as dinâmicas territoriais, 

compreendendo as especificidade da pesca continental e as ações dos agentes na promoção de alternativas e 

possibilidades de produção econômica, permanências territoriais e indenitárias, além de se defrontar com as 

incongruências dos dados, que denunciam o Estado, como um dos agentes mais tencionadores e que fragiliza a 

dinâmica da pesca no continente na realidade de Alagoas.  
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A ARTICULAÇÃO ESTADUAL ALAGOANA DA PESCA EM ASSOCIAÇÕES E 

COLÔNIAS 
 

É comum em todo país a organização dos pescadores artesanais em formato de associações que são 

chamadas de Colônias. Desde 1920, segundo Veras (2015) e Torres e Moreira (2013), a Marinha de Guerra do 

Brasil realizou uma série de missões, as quais tinham como objetivo inserir o pescador na tática de defesa 

territorial do Brasil, além de “prepará-los para um mercado de trabalho novo, mais moderno e toda sua trajetória 

foi marcada pela intervenção estatal”. (TORRES E MOREIRA, 2013, p.78). Para Veras (2015) o grande objetivo 

da criação de Zonas de Pesca era a utilização do conhecimento territorial, tanto de água quanto de terra, que faz 

parte do arcabouço ancestral das heranças sociais da pesca, colocando o pescador como a representação do 

Estado, ou seja, do seu território.  

No estado de Alagoas, por sua vez, a pesca ocorre em diferentes localidades, merecendo destaque a 

praticada no Oceano, onde se concentram os estudos de Veras (2015), Torres e Moreira (2013) e Almeida et al 

(2013); no Rio São Francisco como os trabalhos de Peixoto (2012) e Silva (2014), e nos Açudes como veem 

sendo estudado por Oliveira et al (2017); além de acontecer em importantes sistemas estuarinos-lagunares como 

o Mundaú, na cidade de Maceió e Manguaba, em Marechal Deodoro. 

Todos esses espaços, sejam eles de água doce ou salgada, configuram-se enquanto territorialidades, onde 

grupos específicos de pescadores, que simultaneamente agregam outras identidades como as referentes às 

comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, criam e recriam suas identidades territoriais, que para além 

das permanências e reprodução banal do cotidiano, as fazem como estratégia de resistência aos vetores invasivos 

das atividades fundiárias, promoção imobiliária, turismo que possuem forte interesse por esses mesmos espaços, 

sobretudo as zonas de costa onde se concentram a maior parte dos pescadores.  

Em virtude disso, surgem organizações não governamentais, como as Associações e Colônias de 

Pescadores, que visam fortalecer a luta, ao articular espaços marinhos, fluviais, estuarinos e lagunares em todo 

estado de Alagoas, a fim de minorar desajustes de ordem político-administrativa, travando embates de ordem: 

administrativa, com instituições como o Estado; de ordem ambiental, relacionada às diversas escalas de impactos 

verificados nos territórios da pesca; e de ordem econômica com os dilemas derivados das frágeis politicas com 

relação a cadeia produtiva, ver figura 2. 
 

 
Figura 12: Mapa da espacialização das Colônias Pesqueiras e Associações de Comunidades Tradicionais 

do Estado de Alagoas – 2018. 
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Para Diegues existe um interno e sutil desafio dentro das colônias 
 

Nesse período começaram as lutas pela tomada democrática da presidência de várias 

Colônias (Santarém e Aranaí no Pará, Goiana em Pernambuco, Pitimbu na Paraíba, 

Penedo em Alagoas, entre outros). [...]. No entanto, é importante frisar que a maioria 

das Colônias de Pescadores ainda estão controladas por “pelegos” ou por pessoas 

alheias à categoria como comerciantes, vereadores, funcionários etc. (DIEGUES 

1995, p. 122 -123). 

 

 

São estas Colônias e Associações responsáveis por grande parte, quiçá a maior, dos recursos pesqueiros 

capturados em Alagoas. Contudo a pesca artesanal é, ainda, descriminada e vista como atrasada, mesmo que na 

prática represente metade de toda pesca do país, sendo em muitos casos a única fonte de renda de famílias. 

 

É necessário romper com a visão errônea e preconceituosa sobre a pesca artesanal, 

de que esta é uma atividade atrasada e em extinção. Responsável por metade do 

pescado produzido no Brasil, a pesca artesanal já mostrou que longe de ter 

desaparecido, a atividade reconquista a cada momento histórico, o seu protagonismo 

na produção, por vezes ofuscado por outros direcionamentos políticos 

insustentáveis, como foi o exemplo da pesca industrial na década de 60. (KUHN, 

2009, p.93).  

 

 

O último senso da pesca, realizado em 2010, pelo IBAMA, revelou que havia 28.969 pescadores em 

Alagoas, dos quais 13.566 eram homens e 15.403 mulheres, representando assim 47% e 53% respectivamente, o 

que desmistifica a ideia da pesca ser uma atividade dominada majoritariamente pelo público masculino.  

Apesar de muitos pesquisadores relatarem que no ambiente, sobretudo marinho, a presença da mulher na 

cadeia produtiva do pescado fique restrita as etapas de conservação, beneficiamento, tecelagem de redes/tarrafas 

e comercialização, as mulheres ocupam importante papel na pesca continental do estado, sendo protagonistas nos 

barcos, no lançamento das tarrafas e proprietárias de canoas.  

Similar à realidade Alagoana a cerca da participação feminina, o trabalho de Garcez e Sánchez-Botero 

(2005) aponta a presença marcante das mulheres em toda cadeia produtiva, não apenas nas funções paralelas à 

pesca, mas a captura, propriamente dita dos recursos, desconstruindo imaginários que apontam a dominação 

masculina na pesca artesanal.  

 

A atividade de pesca artesanal no estado do Rio Grande do Sul costuma ter início na 

infância, em continuidade à principal atividade e/ou profissão dos pais, sendo o 

conhecimento transmitido de pai para filho ainda na infância. Há considerável 

atuação das mulheres na atividade pesqueira, inclusive profissionalmente 

documentadas. Mesmo quando não profissionalizadas, desempenham importante 

papel na pesca, acompanhando seus maridos na embarcação, confeccionando e/ou 

reparando os materiais de pesca e preparando o pescado para a venda. (GARCEZ E 

SÁNCHEZ-BOTERO, 2005, p.22). 

 

 

O que ocorre é que mesmo não profissionalizadas, as mulheres se destacam no território da pesca por 

desempenhar múltiplos papéis na cadeia produtiva, pois elas são responsáveis por iniciar o processamento do 

pescado e alongam sua participação até a fase da venda, que ocorre geralmente em cidades circunvizinhas ao 

território pesqueiro.  

Cotidianamente as mulheres da pesca alagoana limpam e filetam o peixe, descascam e limpam o 

camarão, tecem as redes e tarrafas, vendem os produtos nas feiras locais e exercem todo o trabalho doméstico 

simultaneamente a estas atividades. Porém, a maioria das mulheres, ainda, desconhecem os direitos adquiridos 

pela profissão de pescador, o que as faz passar suas vidas à sombra dos maridos, sem receberem auxílios como o 

seguro desemprego, auxílio maternidade ou aposentadoria, como observado por Garcez e Sánchez-Botero 

(2005). O que ocorre é que “o trabalho da mulher é relevante e amplamente reconhecido, mas também implica 

dupla, se não tripla, jornada de trabalho” (PINHEIRO, 2010, p.147). 
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OS PESCADORES E O PESCADO ALAGOANO EM DADOS 
 

No que se refere à faixa etária, esse mesmo senso mostrou que a maior parte dos pescadores e pescadoras 

estavam concentrados nas faixas etárias entre 30-39 anos, com o total 8.628, o que corresponde a 29,7% de toda 

a categoria. Porém, o que mais chama a atenção é a redução na faixa etária inferior aos 20 anos, haja vista, entre 

os 2009 e 2010, o número de pescadores com menos de 20 anos foi de 454 para 136, como pode ser visto na 

tabela 1. 

 

Tabela 1: Número de pescadores registrados em Alagoas entre 2009 e 2010, por faixa etária. 

ALAGOAS < 20  

anos  

20-29 

anos  

30-39 

anos 

40-49 

anos 

50-59 

anos 

60-69 

anos 

≥ 70 

anos 

2009 454 6.692 8.429 7.341 5.427 1.398 75 

2010 136 5963 8628 7477 5496 1200 69 

FONTE: Ministério de Pesca e Aquicultura - MPA, 2010, 2011 

ELABORAÇÃO: NETTO, J. L. de M. G., 2018. 

 

A faixa etária mais expressiva revela uma população em idade ativa do trabalho, que encontrou na pesca 

alternativa de sobrevivência, aliada a pouco incentivo governamental de qualificação associada à valorização de 

suas tradicionalidades. De acordo com Torres e Moreira (2013) os dados referentes à participação dos jovens 

com idade inferior a 20 anos, demonstram, como no estado do Pará, no mesmo interstício, uma relevante 

preocupação em virtude da diáspora desse segmento para outras atividades em grandes centros urbanos. As 

autoras apontam outra preocupação para os jovens que se mantém vinculados à cadeia produtiva 

 

(...) os jovens que se dedicam à pesca, por apresentarem nível educacional baixo, 

não buscam se especializarem na aprendizagem de novas tecnologias e inovações, 

permanecendo dependentes da pesca tradicional aprendida pela prática do trabalho 

familiar. (TORRES E MOREIRA, 2013, p. 83).  

 

 

Fato preocupante e que ameaça a médio e longo prazo a continuidade destes territórios pesqueiros, suas 

atividades seculares, crenças e costumes, já que tenciona a reprodução do cotidiano e identidade dos pescadores, 

em virtude da negação dessa vida pelas imposições da modernidade em detrimento das tradicionalidades, que 

marcam os ritmos de produção, trabalho, socialização e territorialização presente nas escolhas dos filhos e filhas 

de pescadores. Como já citado, os jovens buscam outras oportunidades, em diversos ramos econômicos para 

escapar das tensões, negações e rótulos atribuídos aos pescadores artesanais.  

Esses atravessamentos de feixes da modernidade perversa no contexto da pesca artesanal são estratégias 

perigosas que visam desterritorializar essa atividade secular e comunitária. Para Mendonça e Valencio 

 

A construção de um cenário da pesca brasileira configurado pela alta produtividade, 

eficiência produtiva sustentável, entre outros, articulados numa retórica de obtenção 

de efeitos sociais positivos, contrasta com a dinâmica extrativa de pequena escala, 

dos que dependem da pesca não apenas como trabalho, mas como meio de produzir 

e reproduzir um modo de vida tradicional. (MENDONÇA E VALENCIO, 2008, p. 

111). 

 

 

As condições oferecidas de apoio e suporte a essa atividade ilustram a situação de esquecimento e 

desarticulação, sobretudo estatal, em que o pescador e a pescadora se veem pressionados. É comum escutar 

relatos da desmotivação dos filhos e filhas dos pescadores, que investem em outras atividades por perceber a 

desarticulação da pesca. 

 

“(...) O homem pescador ele sofre, né pra todo mundo aguentar o baque do 

pescador não. E o filho, hoje em dia, não quer ficar mais o pai pra pescar, né isso 

mesmo? Proque o que não tem estudo, ele se assujeita, porque ele não tem outra 

profissão (...) você sabe que tenho um bocado de fio homem aí, num carece nem eu 

explicar pra vocês, mas sabe quantos está pescando? Um, agora dois, que tô 

fornecendo rede, canoa pra eles, que eles estavam em São Paulo trabalhando (...) a 
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minha profissão eles sabem que muito [sofrimento]”... (SEU ZEBEDEU, entrevista 

dia 15/08/2018). 

 

 

A ausência ou pouca demanda de oportunidade de capacitação e trabalho, tanto da iniciativa pública 

quanto a privada tem influenciado na migração da população jovem para centros urbanos de médias e grandes 

cidades em Alagoas, ou ainda, em outros estados do país, como São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Paraná e Santa Catarina, esse último, novo vetor de atração de nordestinos desde os anos 2000.  

 

(...) É muito difícil arrumar emprego aqui dentro da cidade, muito acabam né indo 

embora, pra trabalhar lá fora, em empresas lá de negócio de construção de ferro 

essas coisas. A maioria mesmo, tem muitos que estão pra lá, agora que tem muitos 

jovens que já saíram, e tão lá viajam para outra cidade, pra procurar emprego. 

(JOÃO, Entrevista dia 28/07/2018).  

 

 

Poucas estratégias têm mantido os jovens em seus territórios de vida. Nem mesmo programas de 

assistência social, como o Seguro-defeso têm assegurado à permanência desses grupos. O Defeso é um programa 

de assistência financeira temporária em que o governo federal concede ao pescador, definido no Artigo 2º, XIX, 

da lei 11.959/2009, no período que o IBAMA determina, por meio de estudos de espécies, o “fechamento das 

águas” e a consequente proibição temporária da pesca, preservando a reprodução dos recursos pesqueiros. 

Segundo Brasil (2018), esse programa foi institucionalizado pelo governo federal em 1992 e os beneficiários 

recebem um valor referente a um salário mínimo mensal nesse período de proibição da pesca. 

Para além de uma assistência social, o período do defeso corresponde a uma estratégia de proteção de 

organismos aquáticos durante as fases mais criticas de seus ciclos de vida, sobretudo a reprodução e/ou 

crescimento, ou ainda por conta de eventualidades como diferentes fenômenos naturais e/ou acidentes 

ambientais.  

Quando o MPA existia, enquanto entidade federal de sistematização de tomadas de decisão referentes à 

pesca, foi criado o Registro Geral da Pesca – RGP, com o objetivo de cadastrar os pescadores e pescadoras da 

pesca artesanal, classificando-os em pesca profissional de forma autônoma ou em regime de economia familiar, 

seja por meio próprio de produção ou contrato de parceria. 

O RGP funciona como porta de entrada, que dá acesso aos programas sociais do governo como 

microcrédito, assistência social (auxilio maternidade e aposentadoria) e o seguro desemprego que é chamado 

pelos pescadores como Seguro Defeso. Para aquisição do Seguro é necessário fazer o preenchimento de um 

formulário de requerimento e anexar uma série de documentos comprobatórios. Essa exigência documental já 

representa um entrave para sujeitos que, de alguma forma, não possuem todos os documentos exigidos.  

Para além disso, percebemos que os documentos solicitados abrem precedentes para que qualquer pessoa, 

que não seja de fato pescador, se enquadre nas formalidades da norma. Esse fato aponta a inicial fragilidade do 

cadastro que é fiscalizado na instância municipal que repassa os dados para as outras hierarquias, carregando 

consigo, em alguns casos, vícios, incoerências e conflitos em diversas escalas que envolvem a pesca.  

Sobre esse beneficio de modo particular Dias Neto (2017), constatou que em Alagoas, entre 2003 e 2014, 

o número de pessoas cadastradas no Registro Geral da Pesca - RGP, quase triplicou conforme a tabela 2. No 

entanto, o estado apresenta o terceiro menor número de cadastros da região Nordeste, ficando atrás do estado de 

Sergipe, que possui menor faixa litorânea e menor número habitantes na região. Sergipe também apresenta 

melhor articulação dos pescadores artesanais em relação a Alagoas. Essa desorganização verificada por Almeida 

et al (2013) e Veras (2015) é resultante da precária situação da pesca no estado, pois mesmo que haja um 

aumento de pessoas cadastradas no RPG, na prática não quer dizer que o número real de pescadores aumentou, 

já que o sistema de cadastro abre brechas para irregularidades. 
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Tabela 2: Número de pescadores cadastrados no Registro Geral da Pesca (RGP) nos anos 2003, 2006 e 2014 no 

Nordeste.  
2003  2006  2014  

ESTADOS Nº PESCADORES Nº PESCADORES Nº PESCADORES 

ALAGOAS 8.413 10.592 23.901 

BAHIA 42.293 36.851 125.064 

CEARÁ 22.503 15.094 23.173 

MARANHÃO 30.372 45.726 190.611 

PARAÍBA 13.428 11.905 30.391 

PERNAMBUCO 5.740 5.017 13.929 

PIAUÍ 7.007 10.923 39.014 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

22.437 19.934 25.547 

SERGIPE 10.250 8.812 32.062 

Fonte: Dias Neto, 2017. 

Elaboração: NETTO, J. L. de M. G., 2018. 

 

Em Alagoas, os pescadores cadastrados são todos classificados como pescadores profissionais artesanais, 

não tendo ocorrências da pesca classificada como industrial. Sendo assim, a produção ocorre de maneira 

extrativa e apesar dos entraves, como ausência de incentivo, capacitação, articulação, infraestrutura e outros 

tantos problemas. Estes pescadores, de acordo com o MPA (2011), foram responsáveis por uma produção de 

17.636,0 toneladas no ano de 2011. Deste valor, a maior parte era oriunda da pesca extrativa marinha, como 

pode ser visto na figura 3. 

 
Figura 13: Gráfico da produção total estimada, em toneladas, de pescado em Alagoas, 2011. 

Fonte: MPA, 2012. 

Elaboração: NETTO, J. L. de M. G., 2018. 

 

Em virtude de a pesca ser extrativa, Rios (2012) em estudo de caso no distrito de Acupe do município de 

Santo Amaro, no estado da Bahia, pontua que 

 

De certa forma, [a produção ser predominantemente extrativa] reforça a afirmativa 

de que o desenvolvimento da atividade e a segurança das condições naturais do 

ambiente em que esta se desenvolve são de suma importância para a permanência da 

atividade e sobrevivência das comunidades que a realizam. (RIOS, 2012 p.99, grifos 

nossos). 
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Mesmo destacando a importância da produção desses recursos por comunidades tradicionais, existe um 

descompasso no que se refere à valorização na prática, visto que essas comunidades permanecem na luta contra a 

expropriação de seus territórios tanto em terra quanto em água, aspectos tão bem discutidos por Germani (2001), 

Kuhn (2009) e Rios (2012) o que confirmam o proposital baixo nível tecnológico e a estratégia de 

desvalorização da pesca, sobretudo, a continental em Alagoas.  

Compreendendo a importância dessa atividade relegada às agendas de debates esquecidas pelo Estado, no 

cenário estadual, conforme a figura 4, entre os anos 1998 e 2006, houve aumento significativo da quantidade de 

pescado capturado, com exceção do ano de 2004 e o ano de 2007 que revelam a instabilidade da atividade. 
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Figura 14: Gráfico da produção total (t) de pescado estimado entre 1998 e 2007 em Alagoas. 

Fonte: MPA, 2009. 

Elaboração: NETTO, J. L. de M. G., 2018. 

 

Na pesca continental lagunar as espécies mais encontradas possuem pouco valor agregado no mercado 

se comparados com as espécies adquiridas em alto mar, sobretudo as pelágicas. De acordo com o Ministério de 

Pesca e Aquicultura (2011) a tilápia é a espécie mais encontrada em sistemas aquáticos continentais na região 

Nordeste. Existe, porém, outras espécies oriundas de politicas públicas, como as realizadas pela Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, com a disseminação de alevinos de 

Xira, Corvina e Tambaqui. 

Em virtude da histórica desvalorização da pesca continental, as reduções de produção e renda foram 

muito sentidas em ambientes de rios e lagos, que além de representar uma pequena parcela dos recursos 

pesqueiros produzidos na pesca em Alagoas conforme os dados apresentados na tabela 3 é a modalidade que se 

apresenta menos assistida pelo apoio governamental. Segundo relatórios do MPA (2009, 2010, 2012) – por 

unidade da federação (em toneladas) – Alagoas quando comparada com os demais estados do Nordeste, além de 

ter a menor produção, sofreu um decréscimo entre os anos de 2007 e 2009. 

É bem verdade que houveram aumentos mensurados em toneladas de recursos pesqueiros entre nos 

anos de 2010 e 2011, mas isso confirma a fragilidade em toda cadeia produtiva artesanal em Alagoas, mas de 

maneira específica, no interior, que sofre também com as inconstâncias das chuvas, sobretudo o Sertão, para 

alimentar os corpos d’água e manter a oxigenação necessária para a vida dos recursos pesqueiros, sem esquecer 

do descomprometimento e desarticulação do Estado, na ausência de geração de alternativas direcionadas às 

dinâmicas da pesca e a implantação perversa da indústria da seca para sugar os recursos públicos sem assistir 

devidamente a população necessitada.  

Segundo Kuhn (2009), as gestões públicas, na maioria das vezes, além de não possuírem experiências 

com a pesca, costumam encará-la, como sendo o estágio anterior da aquicultura, desconsiderando sua 

importância tanto econômica, quanto cultural. Na maioria das vezes, esses se apropriando de políticas, voltadas 

para aquicultura para implementá-las à pesca, quando não, a pesca é reduzida municipalmente à pasta de gestão 

das secretarias de agricultura, onde os interesses da terra “aterram” os interesses da água, quebrando suas 

relações de complementaridade e dialética, o que gera então circuitos de dependência e subalternidade.  
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Tabela 3: Produção total (t), estimada da pesca extrativa continental em Alagoas, entre 2007 e 2011. 

ESTADOS 2007 2008 2009 2010 2011 

ALAGOAS 582 453 416 438,7 467,8 

BAHIA 19.515 18.740 17.686 17.669,90 17.508,40 

CEARÁ 11.295 13.112 11.549 11.635,10 11.307,10 

MARANHÃO 21.376 20.884 28.152 25.944,50 25.743,50 

PARAÍBA 3.952 2.347 1.813 1.927,60 1.976,70 

PERNAMBUCO 3.882 4.769 3.348 3.731,70 3.969,10 

PIAUÍ 2.587 3.005 1.782 2.131,10 2.300,80 

RIO G. DO NORTE 4.238 3.789 4.236 4.412,10 4.528,40 

SERGIPE 1.068 980 1.007 892,8 899,1 

TOTAL 68495 68079 69989 68783,5 68700,9 
Fonte: MPA, 2009,2010, 2012. 

Elaboração: NETTO, J. L. de M. G., 2018. 

 

Dados do MPA (2009) correspondente ao ano de 2007 mostram, também, que as arrecadações da pesca 

extrativa continental em Alagoas é a menor dos estados Nordeste, mesmo com todo seu potencial estuarino, 

fluvial e lacustre já discutido, como está organizado na tabela 4. 

 

Tabela 4: Arrecadação estimada em reais, da pesca extrativa continental no Nordeste em 2007 

ESTADO PESCA EXTRATIVA 

CONTINENTAL 

ALAGOAS 2.088.950,00 

BAHIA 55.785.550,00 

CEARÁ 35.009.250,00 

MARANHÃO 46.607.600,00 

PARAÍBA 11.687.300,00 

PERNAMBUCO 11.663.750,00 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

15.353.950,00 

PIAUÍ 8.166.650,00 

SERGIPE 4.061.200,00 

TOTAL 190.424.200,00 
Fonte: MPA, 2009. 

Elaboração: NETTO, J. L. de M. G., 2018. 

E desse total, menos da metade é proveniente da captura de crustáceos, pois mesmo que o camarão e o 

pitu, apresentem grande potencial natural, não chegou nem 100 toneladas, correspondendo R$ 441.000,00 da 

produção, como pode ser visto nas tabelas 5 e 6: 

 

Tabela 5: Produção estimada em toneladas, de peixes, crustáceos e moluscos da pesca extrativa continental em 

Alagoas, 2007. 

ESTADOS PEIXES CRUSTÁCEO TOTAL 

ALAGOAS 484,5 98 582,50 

Fonte: MPA, 2009. 

Elaboração: NETTO, J. L. de M. G., 2018. 

 

Tabela 6: Valor da produção em reais, no estado de Alagoas, de peixes e crustáceos da pesca extrativa 

continental, 2007. 

ESTADO PEIXES CRUSTÁCEOS TOTAL 

ALAGOAS 1.647.950,00 441.000,00 2.088.950,00 
Fonte: MPA, 2009. 

Elaboração: NETTO, J. L. de M. G., 2018. 

 

Para Mendonça e Valencio (2008) o Estado por meio da análise dos dados, tentando resolver a dinâmica 

econômica da pesca projetou o “Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca”, que 

visava incluir a aquicultura nas atividades do pescador artesanal, já que essa atividade, supostamente, lhes 

trariam vantagens, como aumento na renda. Contudo o que se percebe na prática é que aquicultura e a pesca 

artesanal têm lógicas distintas. Implementar políticas aquícolas visando melhorar a atividade pesqueira, é mais 
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uma estratégia de dominação/expropriação dos saberes e fazeres construídos ao longo da História pelos 

pescadores, já que a aquicultura é formatado para a desconstrução da forma de trabalho da pesca artesanal, ao 

valorizar o trabalho alienado responsável por tratar o modo de vida da tradição como descartáveis. 

 

A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO – INSTITUCIONAL SOBRE A PESCA ARTESANAL 

NO BRASIL  
 

Como bem citou Veras (2015) os órgãos públicos, independente das esferas com relação ao setor 

pesqueiro pauta-se historicamente numa relação baseada no autoritarismo e assistencialismo. Essas 

características podem ser observadas nas trocas de favores por votos e a manutenção dos velhos “currais 

eleitorais”. Devido a essa estratégia que a abertura de linhas de crédito, apoio técnico às etapas da cadeia 

produtiva e fomentos à organização social não são efetivadas de acordo com reais interesses que alcancem a 

emancipação politica, social e cultural dos pescadores, tornando-os dependentes e empobrecidos. 

Desde 1955 o Estado começou a sistematizar sua atuação no setor pesqueiro de todo país. E sua 

presença está diluída nas três esferas dos entes federativos no Estado de Alagoas. Na esfera Federal tínhamos o 

Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA. No nível Estadual a pesca é regulada pela Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura e o 

Instituto de Meio Ambiente de Alagoas e a nível municipal as atividades do primeiro setor econômico ficam á 

cargo da Secretaria Municipal de Agricultura, que nem sempre, por apresentar reduzido recurso mensal, 

conseguem manter uma secretaria especial que cuide da pesca artesanal, amontoando a agenda em outras pastas 

governamentais e a tratando de maneira subalterna.  

O Ministério de Pesca e Aquicultura foi criado pela Lei nº 11.958/2009 com a transformação da então 

Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca – SEAP e era assessorado diretamente pelo gabinete da presidência 

da república. Esse Ministério deixou de existir no ano de 2015 com sua redução para Secretaria de Aquicultura e 

Pesca e o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca inserida no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA em outubro de 2015. Cabe ao MAPA a competência de formular e implementar 

políticas que visem o desenvolvimento do agronegócio, num jogo capitalista que integra aspectos que envolvem 

grandes mercado tecnológicos, organizacionais, sobretudo privado. 

De acordo com Brasil (2018) a pesca foi deslocada para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços – MDIC por meio do decreto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 14/03/2017 o que 

adquiriu a competência nas áreas referentes à política nacional pesqueira e aquícola, abrangendo produção, 

transporte, comercialização e abastecimento, além da concessão de licenças, permissões e autorizações no setor. 

Essa transformação reduziu o poder de articulação e geração de politicas públicas voltadas para 

realidade da pesca, que foi atravessada pelo discurso modernizador que permeia a concepção do MDIC na 

tecnificação da pesca quando sua pluralidade e riqueza se encontram na sua tradicionalidade. E anterior a essa 

redução institucional o grande desafio era estabelecer o diálogo entre a SEAP e o IBAMA 

 

“Em razão da divisão das competências, as quais já vinham ocorrendo desde 1998 

com a criação do Departamento de Pesca e aquicultura do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento perante aos enfrentamentos das disputas institucionais 

entre a área ambiental e os defensores do defensores do ‘desenvolvimento ou 

crescimento’ a qualquer custo – os saudosistas do modelo empreendido pela 

SUDEPE, os quais estavam organizados institucionalmente no DPA”. (VERAS, 

2015, p. 128).  

 

 

Além das instituições acima, outros ministérios também assumem de maneira fragmentada importantes 

ações voltadas para os sujeitos ou a produção da pesca artesanal. O Ministério do Trabalho – MT é responsável 

pelo gerenciamento do seguro desemprego, bem como o incentivo à formação profissional. O Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS é responsável pelas políticas nacionais de desenvolvimento social, de segurança 

alimentar e nutricional, além de ter jurisprudência sobre a assistência social e de renda de cidadania no país, 

além de o gestor do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 

O Ministério da Integração Nacional – MI gerencia programas de desenvolvimento regional. No que se 

refere ao Nordeste destaca-se com a atuação voltada para obras contra as secas e de infraestrutura hídrica, como 

o Projeto de Transposição do Rio São Francisco e estabelecer diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos 

do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Já o Ministério da 
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Fazenda – MF associado com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP realiza o controle 

na área da pesca e terrenos da Marinha e mar territorial.  

 

A ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS 
 

Nessa sessão realizamos a tentativa de verificar como as Organizações Político governamentais e civis, 

Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão, Assistências Técnicas, Grupos sociais militantes, culturais e/ou 

religiosos contribuem de alguma forma, para a efetivação de politicas públicas, geração e novas demandas frente 

às transformações sociais e também representatividade na luta de classe pesqueira. 

De maneira ampla dividimos as atuações em Organizações Político Institucionais desde a esfera 

estadual até municipal e as Organizações não políticas, que correspondem aos movimentos sociais articulados e 

as instituições de produção de tecnologia e conhecimento técnico que se somas com os saberes e fazeres dos 

pescadores. A figura 5, sintetiza a estrutura de diálogo e embates entre os agentes que dialogam, negociam, 

conflitam nos territórios pesqueiros de Alagoas.  

 

 
Figura 15: Fluxograma da organização político institucional da pesca em Alagoas. 

Fonte: Rios, K. N. E, 2012 

Adaptação: OLIVEIRA, M. F., 2018. 

 

As organizações político institucionais do estado de alagoas 
 

No estado de Alagoas a Secretaria da Pesca e Aquicultura – SEPAQ, foi criada pela implantação da Lei 

Estadual nº 44 de 8 de abril de 2011. Trata-se de um órgão recente cujo objetivo é formular, planejar, coordenar 

e executar ações políticas, além de diretrizes com e para as comunidades de pescadores, dinamizando suas 

economias a partir das amenidades espaciais encontradas no estado por conta da sua geografia enriquecida das 

águas doces e salgadas.  

Submisso ao MDIC, MMA e IBAMA esse órgão estadual busca gerenciar ações relacionadas à 

produtividade com a perspectiva de sustentabilidade ambiental, tanto na pesca artesanal como na aquicultura que 

ainda é uma atividade tímida no estado. De acordo com Alagoas (2018) a SEPAQ visa 

 

Trabalhar nas modalidades da pesca e da aquicultura, nas suas diversas escalas de 

produção, almejando a mudança da base produtiva e atendendo às necessidades de 

investimentos nos segmentos de grande carência. Busca-se desenvolver sem 

diminuir os estoques pesqueiros, gerar renda sem degradar o meio natural e, 

principalmente, dar ênfase na melhoria das condições sociais e de trabalho dos 

pescadores artesanais e dos produtores da aquicultura familiar. (ALAGOAS, 2018. 

Disponível em: http://www.pesca.al.gov.br/institucional. Acesso 15/09/2018).  
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Segundo Veras (2015) e Alagoas (2018) a SEPAQ oferece apenas um Programa chamado de “Alagoas 

Mais Peixe” com direcionamento a piscicultura, com base nos relatórios realizados pela Secretaria de 

Agricultura e Desenvolvimento Agrário do Estado – SEAGRI. Segundo estes dados a pesca continental se 

desenvolve em 168 barragens (uma nomenclatura ampla para lagoas, açudes e a próprias barragens) de grande e 

médio porte com potencial produtivo estimado em 36 mil toneladas de peixe.  

 

A piscicultura, então, é colocada como alternativa para geração de emprego e renda, 

principalmente diante da possibilidade do desemprego dos trabalhadores rurais que 

trabalham na cana-de-açúcar em razão da mecanização do corte e do fim das 

queimadas, os quais seriam utilizados na atividade desenvolvida em tanques-rede 

nas barragens de irrigação da cana e nos açudes comunitários. (VERAS, 2015, p. 

140).  

 

 

Outra instituição governamental que se dedica acompanhar as atividades pesqueiras é o Instituto do 

Meio Ambiente – IMA, ele tem a responsabilidade de executar políticas direcionadas à gestão e proteção dos 

recursos naturais do estado por meio de um conjunto de normas, planos, programas e outros instrumentos legais. 

Suas ações mais significativas consistiram, segundo Veras (2015), na confecção de placas educativas que tentam 

coibir a pesca criminosa, como aquelas que se utilizam de explosivos e venenos por exemplo, além de expedição 

de licenças ambientais, monitoramentos periódicos em locais de Área de proteção Ambiental, conservação de 

áreas de mangues e consolidar as Unidades de Conservação. 

Porém, não diferente da esfera nacional, essas instituições não mantém um dialogo assertivo na geração 

de ações em conjunto e por vezes estabelecem conflitos que ao invés de contribuir para organizar e gerenciar os 

recursos pesqueiros geram desentendimentos e choques normativos.  

 

As organizações não político institucionais do estado de Alagoas  
 

As organizações não governamentais em Alagoas estão divididas em três segmentos: a) a Representação 

Profissional dos Pescadores e Pescadoras, b) Movimento Social e c) Assessoria e Apoio. Essas subdivisões 

foram embasadas na pesquisa realizada por Rios (2012) quando analisou a organização do espaço baiano voltado 

para pesca.  

Essas representações também se encontram hierarquizadas, desde as esferas federais ao nível local e 

quando estas encontram a escala do território próximo e vivido as organizações diversificam-se em 

subsegmentos culturais, políticos, econômicos e religiosos. É na escala do lugar onde os efeitos de todas as 

projeções governamentais ou não se efetivam. Nessa mesma escala podemos observar as contradições das 

execuções, sobretudo dos programas estatais, além das incoerências dos próprios movimentos sociais, quando 

serve de plataforma para campanhas políticas específicas que minoram o poder das organizações civis.  

Vale ressaltar que essas organizações são esferas de atuação dos agentes produtores e reprodutores do 

território pesqueiro desde os níveis internacionais com a presença da  Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura – FAO e Organização Mundial do Comércio – OMC, até os pequenos grupos 

organizados em Associações e/ou Colônias, como é o caso da Z-29, foco de estudo de Oliveira et al (2017).  

No segmento Representação Profissional os pescadores estão articulados em rede de luta pela 

Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA composto por delegados de representatividade 

estadual, formando um conselho deliberativo. Segundo Alagoas (2008) a história da Federação dos Pescadores 

de Alagoas – FEPEAL praticamente coincide com as mais antigas do país, visto que a Confederação Nacional 

foi fundada em 1920 e a FEPEAL em 1923.  

A CNPA (2018) é uma entidade civil que organiza e estrutura a pesca em todo país. Diferente dos 

Ministérios sua composição é feita por lideranças pescadoras por voto democrático. Uma das ações significativas 

da CNPA no ano de 1985 foi à convocação das Federações Estaduais para que estas realizassem assembleias e 

eleger delegados para compor um grupo que foi denominado de “Movimento Constituinte da Pesca”. Esse 

movimento apresentou propostas parlamentares, reivindicando benefícios aos pescadores. Por esse motivo as 

colônias foram equiparadas em seus direitos sociais aos sindicatos de trabalhadores rurais, pois o Artigo 8º da 

Constituição Brasileira trata exclusivamente destas questões. As colônias, então, passaram a ter autonomia, sem 

a intervenção do Estado.  

A Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas – FEPEAL é responsável pelo cadastro e 

acompanhamento das 35 colônias com certificação ativas em todo estado no ano de 2018. Seu trabalho é 

subordinado ao CNPA e seu presidente automaticamente compõe o conselho como delegado estadual. Cabe a 
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essa organização civil militar, organizar, panejar e executar, dentro da esfera civil, alternativas para consolidação 

de políticas públicas existentes e requerer outras ações ainda não contempladas por determinações legislativas e 

executivas.  

 

Também destacou que as mulheres estão cada vez mais se sobressaindo como 

dirigentes da pesca em Alagoas, inclusive ocupando a presidência de colônias. 

Destacou que a própria FEPEAL apresenta um total de cinco mulheres nos cargos da 

diretoria e do conselho. Apontou a tendência de que, no médio prazo, elas ocupem a 

maioria dos cargos de diretória das colônias de pescadores. Disse que apostava 

nisso, em função das novas lideranças que despontavam e que essa tendência estava 

vinculada ao fato do nível de estudo das mulheres, via de regra, ser maior que o dos 

homens. (ALAGOAS, 2008, p. 105-106). 

 

 

Desta forma a FEPEAL organiza dos trabalhos das Colônias, Sindicados e Cooperativas. De acordo 

com Lustosa (2008) foram identificados duas cooperativas no Baixo São Francisco, a Cooperativa dos 

Piscicultores do Baixo São Francisco – COOPEIXE e a Cooperativa de Colonização Agropecuária de Penedo 

Ltda. – COOPENEDO. Em Coruripe localiza-se a Cooperativa Pindorama, além das 35 Colônias e 4 

Associações mencionadas anteriormente.  

No que se refere ao segmento social à pesca possibilitou a sistematização de agenda de debates da 

organização civil entorno de uma articulação nacional específica com relação aos trabalhadores rurais. O 

Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais – MPP. 

 

é formado por homens e mulheres que produzem alimentos saudáveis e contribuem 

para a soberania alimentar do país. O trabalho desses grupos preserva as águas, as 

florestas, os manguezais e a cultura dos nossos ancestrais. “Somos Pescadores e 

Pescadoras e lutamos para defender o nosso território”. (MPP, 2018, 

http://mpppeloterritorio.blogspot.com/, acessado dia 15/08/2018.). 

 

 

Segundo o MPP (2018) ao praticarem essa atividade milenar, os territórios pesqueiros permanecem 

vivos porque pescadores e pescadoras estabelecem uma relação não capitalista e predatória com os recursos 

naturais, o que garante a preservação dos seus territórios, bem como sua reprodução física e cultural. 

De acordo com Rios (2012) a formação do MPP se deu em 2009 na I conferência Nacional da Pesca 

Artesanal, realizada em Brasília e se consolidou em 2010 numa assembleia realizada em Acupe, distrito do 

município de Santo Amaro – Bahia. Como resultado dessa assembleia foi gerado “A carta do Movimento dos 

Pescadores e Pescadoras Artesanais”.  

 

Somos 65 homens e mulheres de 11 estados brasileiros, pertencemos ao Movimento 

de Pescadores e Pescadoras Artesanais, estivemos reunidos em assembleia, de 05 a 

09 de abril de 2010, em Acupe de Santo Amaro, Recôncavo Baiano, e redefinimos 

os princípios, objetivos e estratégias para o fortalecimento da luta dos pescadores e 

pescadoras artesanais no Brasil. Decidimos assumir um novo nome para o 

movimento com objetivo de simbolizar o rompimento com um modelo institucional 

e representativo que não foi capaz de acolher as lutas e sonhos dos povos das águas. 

Assim, não estamos vinculados a qualquer instituição [...] (Trecho da Carta do 

Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, 2010). 

 

 

Da mesma forma que o CNPA o MPP é composto por delegados estaduais que compõe o movimento 

nessa hierarquia. No estado de Alagoas o Movimento dos Pescadores Artesanais ocorre na articulação de 

reuniões, assessorias documentais, debates e em frentes de lutas. Na escala local, a representatividade 

transforma-se em pequenos grupos localizados em cada comunidade com diversos objetivos, dentre eles a 

militância, grupos culturais e/ou religiosos, mas que de alguma forma sustentam pautas da luta dos pescadores 

artesanais como o reconhecimento de seus territórios e a dignidade de suas vidas pela valorização de toda cadeia 

produtiva.  

Por fim, o último segmento refere-se à Assessoria e Apoio e de acordo com o levantamento de dados 

Lustosa (2008) aponta para participação de Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão como a Universidade 
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Federal de Alagoas – UFAL e o Instituto Federal de Alagoas – IFAL, com destaque aos projetos dos campi de 

Batalha, Piranhas, Maragogi, Maceió e Coruripe que articulam ações de pesquisa e extensão voltadas a 

capacitação e valorização da identidade e território desses povos.  

Observa-se a presença do SEBRAE na capacitação da mão de obra pesqueira, sobretudo as localizadas 

dos Arranjos e Territórios Produtivos Locais de Alagoas – PAPL e a CODEVASF que além de oferecer a 

assistência técnica realiza a produção de alevinos. 

 

PARA NÃO CONCLUIR APENAS PELOS DADOS 
 

A análise de dados e cruzamentos de cenários, a partir de uma breve aproximação com a Colônia Z-29, 

nosso foco de estudo de caso, percebemos que a pesca artesanal continental em Alagoas se apresenta como 

importante por assegurar a manutenção da vida de muitas famílias ribeirinhas e acampadas, além de garantir a 

perpetuação da identidade do pescador. Duplamente, a presença da pesca artesanal tem assegurado índices 

relevantes para a produção interna do estado, aumentando seus ganhos e gerando renda. Diferente da pesca 

industrial, a presença do pescador artesanal assegura a manutenção de ecossistemas lagunares, fluviais, 

estuarinos e litorâneos porque as relações com a natureza apresentam tênue aproximação com compreensões 

místicas que subjetivam sua importância, mesmo com as atividades extrativistas sendo desenvolvidas. 

No caso da pesca artesanal continental, essas colônias situadas as margens de rios e lagos vivem 

corriqueiros conflitos pela legitimação de seus territórios, sobretudo por não ter acesso ao direito da terra e por 

isso, às vezes, são impedidos de terem acesso à água, visto que são os proprietários rurais e o próprio Estado que 

eram tensionamentos no desenvolvimento da cadeia produtiva. Esse argumento encontra a sua máxima quando 

observamos por meio dos dados os desencontros, as fragilidades e a ausências de políticas públicas, revelando o 

papel neoliberal do Estado nesse advento. Em virtude disso, ecoam as falas de reivindicação de direito dos 

colonos, que se articulam em frentes nacionais, estaduais e locais, a exemplos do Movimento Nacional dos 

Pescadores e Pescadoras Artesanais como também da FEPEAL em Alagoas. 

Notamos depois de todo nosso processo metodológico e de discussão, a fragilidade do setor pesqueiro no 

Brasil, em especial, em Alagoas, devido às incoerências das políticas públicas voltadas a pesca, sobretudo 

continental, que além de serem poucas, costumam encará-la como estágio anterior da aquicultura e por isso 

passível de “melhorais”, que na prática visam acabar com os saberes e fazeres dessa atividade secular. Além 

disso, detectamos a inconstância nos dados e nas ações dos órgãos reguladores da pesca em todos os níveis 

federativos, que não dialogam entre si e pior, não apresentam continuidade administrativa de projeto político 

democrático. A pesca é corriqueiramente tratada como uma atividade pouco importante, mesmo que na prática 

contribua diretamente para a segurança alimentar de parcela significativa da população e é passada, de “mão em 

mão” pelas instituições governamentais e nenhuma delas mostra-se apta ou capaz de geri-la, recusando-se muita 

das vezes a sua importância para a vida de milhares de brasileiros. 

Por fim, recomendamos que os boletins e anuários, tentem padronizar alguns dados para que o diálogo se 

estabeleça com rigor estatístico, bem como se alterem a metodologia da coleta que nem de longe consegue 

abarcar a realidade, as dinâmicas e os processos da pesca artesanal continental. Essas características devem ser 

melhor tabuladas pois valorizam o potencial aquático do Brasil e em especial Alagoas. Nesse contexto faz-se 

essencial incentivar e reconhecer a importância da pesca artesanal continental para o país. 
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RESUMO: O futebol sempre foi um esporte de alto poder de aglutinação social, essa temática é recorrente em 

vários pesquisadores das mais diversas áreas, porém nos últimos anos a preocupação com as categorias de base 

de clubes de futebol vem sendo amplamente analisadas, o objetivo de tanta pesquisa se dá pela alta lucratividade 

que essas categorias trazem aos clubes, jogadores quando formados e vendidos conseguem movimentar fortunas 

que giram em torno de seis a sete dígitos, porem como cada clube vem desenvolvendo seus atletas dentro dos 

seus programas de formação, Clubes de Brasil e do mundo concentram seus esforços em responder essas 

questões e otimizar seus resultados. Na Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) não é diferente, estudos 

precisaram ser direcionados a fim de criar uma metodologia que levasse em conta principalmente as 

características de toda a sistemática do processo de formação e suas mazelas, haja vista que no futebol existem 

diversos métodos ainda não descobertos, a criação dessa metodologia possibilitou uma análise mais fidedigna e 

espelhada em elementos quantitativos eliminando aquela subjetividade já impregnada até então nos 

colaboradores que desempenhavam suas funções em clubes ou empresas que garimpam talentos. Criar uma 

metodologia para realizar essa análise traz para o processo de formação um grau de assertividade muito maior do 

que toda aquela subjetividade dos “olheiros” expressão criada a muito tempo no futebol, mas que até hoje é vista 

onipotentemente como a única forma de processo de seleção de atletas. 

 

PALAVRAS CHAVE: treinamento, atletas, desenvolvimento. 

 

Research Study in the methods used to develop people in an inland city 

team of the State of Alagoas. 

 

ABSTRACT: Soccer game has always been a sport of high social, agglutination that recurs in a number of 

thematic researchers from different fields, but in recent years the concern with the basic categories of soccer 

games clubs has been widely analyzed, the goal of such research is given by high profitability that these 

categories bring to clubs. Soccer game players after well-trained are sold and can move fortunes involving 

millions of dollars, but as each club has been developing its athletes within its training programs, Brazil and the 

world clubs concentrate efforts in answering these questions and optimize their results. In the Agremiação 

Sportiva Arapiraquense in (ASA) is not different thus researches needed to be done in order to create a 

methodology to take into account the characteristics of the entire training process and systematic ongoing 

problems, since in soccer games there are several ways of training methods not yet discovered. With the 

development of this methodology, a more accurate analysis through quantitative elements is possible eliminating 

subjectivity already spread in the employees who played in clubs or companies that hunt talented soccer players. 

By developing a methodology to conduct this analysis brings to the process of training a degree of assertiveness 

far greater than all the subjectivity of the talent spotters, expression created a long time in soccer games, but that 

is seen as the only form of selection process of athletes. 

 

KEYWORD: training, athletes, development. 
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INTRODUÇÃO 

 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 

O futebol alagoano tem em suas categorias de base uma situação bem precária, principalmente pelo baixo 

investimento empregado no setor e principalmente pela falta de preparo da gestão delas, ocorrem duas situações 

muito recorrentes, uma, de clubes com representação profissional que veem as categorias de base com um 

simples requisito que precisa somente ser cumprido para que a equipe profissional não venha sofrer penas. O 

resultado é que o que uma categoria de base proporciona não interessa e consequentemente tudo acaba após o 

fim da disputa do campeonato, já em clubes sem representação profissional existe outro ambiente, há de fato 

uma vontade e necessidade de formar jogadores, porém os baixos investimentos públicos ou privados acabam 

por encerrar toda essa inciativa, muitos acabam fazendo esse investimento, porém um ano depois regendo seu 

projeto acaba vendo todos os seus sonhos sendo anulados devido ao praticamente inexistente apoio 

governamental a projetos desses seguimentos, devido a especuladores do futebol que por muitas vezes acabam 

seduzindo esses jovens com promessas de atuações em clubes com representação profissional. E 

consequentemente se configura uma oportunidade mais palpável, uma vez que clubes que dispõem dessa 

representação acabam em alguns momentos necessitando de atletas para recompor suas equipes profissionais, o 

que consequentemente utilizam atletas da base como forma de recomposição do elenco e consequentemente esse 

atleta teria uma oportunidade, uma vez que o que diferencia o jogador de base é sua experiência em times 

profissionais. 

Dessa forma uma das grandes carências desses times de base era ter o acompanhamento desses atletas que 

por sua vez em formação acabavam sendo sabotados, devido ao método de avalição atual do estado que consiste 

em avaliar esse atleta por somente um jogo por 20 ou 30 minutos e dessa forma julgar se atleta serve ou não ao 

futebol. Essa metodologia por sua vez é tendenciosa e não consegue ter amplitude já que esse período de tempo 

não é o suficiente para uma decisão desse patamar. 

O projeto tem como objetivo sistematizar o processo de formação de jogadores de um clube do interior de 

Alagoas estudando os métodos empregados para o desenvolvimento desses atletas, verificando suas lacunas e 

propondo melhorias aos métodos, a fim de sistematizar o processo de formação de jogadores, criando assim um 

ambiente mais sistemático no quesito da formação de atletas para a equipe profissional ou para uma posterior 

venda do mesmo para clubes de outras cidades, estados ou países. 

Segundo os princípios da gestão de pessoas, o quesito Desenvolvimento de pessoas foi o propulsor desse 

projeto. Desenvolver pessoas está diretamente ligado à sistemática que proporcionamos, uma vez que esse 

conceito de desenvolvimento pessoas é o nome da temática que abarca os diversos conhecimentos, conceitos, 

recursos e técnicas relacionados ao desenvolvimento do potencial humano. Segundo Fischer (2002), esse modelo 

define a maneira como uma organização se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no 

ambiente de trabalho. Assim, observa-se uma crescente procura por treinamentos que orientem candidatos sobre 

comportamento em processo seletivo e gerenciamento de carreiras profissionais (RALSTON & KIRKWOOD, 

1999). Com o desenvolvimento pessoal, aparecem condições de desenvolver o potencial. Logo as pessoas 

envolvidas em um programa de desenvolvimento pessoal acabam sendo orientadas a fim de maximizar seus 

resultados, uma vez que todo processo de aperfeiçoamento está ligado diretamente a uma análise apurada de suas 

habilidades e deficiências com o intuito de potencializar as habilidades e suprimir as deficiências. Chiavenato 

(2003) afirma que as pessoas agem de acordo com uma sequência de comportamentos lógicos e emocionalmente 

equilibrados na busca de relacionamentos construtivos guiados por suas ideias, a saber: 

• adesão a outra ideia diferente da sua, dada por outra pessoa; 

• mobilização em favor da ideia, para vê-la desenvolvida; 

• percepção individual e coletiva do conteúdo da ideia, podendo descrevê-la em seus detalhes; 

• ação empreendedora da ideia ao nível coletivo na busca de resultados, integrando-se com as partes 

interessadas no sucesso da ideia. 

  

ETAPA 1: ESTUDANDO FUTEBOL: TEORIA E PRÁTICA 

 

 No primeiro momento após submeter a proposta do projeto, colocamos como primordial a premissa que 

se vamos avaliar atletas precisaríamos de um conhecimento apurado sobre o esporte que será exercido. Para tal 

foram efetuadas reuniões 5 vezes por semana com uma duração de 2 horas cada reunião com o objetivo de 

aprender conceitos teóricos e práticos de futebol além de fazer alguns laboratórios assistindo jogos de diversos 
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campeonatos e lendo periódicos relacionados com as áreas de futebol, psicologia esportiva, formação tática, 

gestão de pessoas e livros relacionados a toda essa amplitude de pensamento. 

O futebol, dentre os esportes coletivos, talvez seja o que mais precocemente inicia seu processo formativo 

de forma sistemática e organizada (FRISELLI & MANTOVANI, 1999). 

 O objetivo inicial era chegar ao campeonato com todo o conhecimento técnico possível para que 

pudessem ser feitas avaliações de maneira concisa e cientifica baseado nos estudos elencados acima. Foi feito 

também um estudo do contexto histórico do campeonato Alagoano em suas categorias de base, com intuito de 

entender quais eram as tendências que esse campeonato gerava na amplitude de mercado, no contexto social e 

psicológico nas pessoas que o compunham de alguma forma, seja ela direta, como por exemplo, jogadores 

técnicos e agremiações ou indireta como comerciantes, expectadores e torcedores. Chegamos à conclusão ao 

final do estudo que o campeonato mobilizava as pessoas de modos diferentes em algumas cidades de que em 

outras, e que em algumas existia o amplo apoio e estes se tornavam um evento de porte, principalmente nas 

cidades pequenas, e em outras somente frequentavam os pais de atletas e o staff dos clubes que compunham a 

“torcida” naquelas situações. Porém as informações foram de suma importância para compreender o contexto 

sociológico que a competição estava envolvida. 

 

ETAPA 2: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PARA A DIRETORIA DO ASA (AGREMIAÇÃO 

SPORTIVA ARAPIRAQUENSE) 

 

Depois da proposta criada foi estabelecido contato com o vice-presidente do ASA na pessoa do Prof. Ibn 

Pinto e Silva e em um primeiro momento foi apresentada  a proposta na Universidade Estadual de Alagoas , 

onde foi feita  a apresentação e alguns pontos foram destacados pelo Prof. Ibn que citou não haver qualquer 

estrutura sistêmica em andamento no departamento das categorias de base, o que de certa forma não era uma 

novidade, haja vista que nas  pesquisas efetuadas nos foi apresentado uma situação de certo abandono, porém 

destacou que seria de grande ganho para a instituição um trabalho desse quilate e grau de amplitude, ao tempo 

que deixou já marcado uma data para a apresentação em networking com a diretoria do clube alvinegro. Na 

referida reunião fomos apresentados a toda a diretoria do ASA e ao senhor Wirleycarles da Silva que passou 

detalhes da situação das categorias base e se colocou à disposição para passar todas as informações necessárias 

fornecendo um completo acesso a treinos, jogos e área administrativa da equipe alvinegra sub 20. 

A situação não era diferente do que nossos estudos nos faziam supor. Administrativamente o setor de 

categorias de base carecia de uma vasta estrutura, essas por sua vez eram praticamente ignoradas pela diretoria, 

nesse contexto as categorias de base o clube era encarado a princípio como um mal necessário que por 

regulamento, todo clube de representação profissional precisa ter um representante nos campeonatos de base. O 

não cumprimento dessa regra faz com que a equipe profissional seja eliminada da competição sumariamente e 

várias penalidades são direcionadas ao clube. Tivemos uma reunião com o referido diretor das categorias de base 

e ele nos informou  de todas as dificuldades e declarou que na gestão do clube, precisaria de pessoas que 

tivessem o poderio técnico para colocar em prática todas as rotinas administrativas que faltam nessas gestões, já 

que a maioria dos clubes de séries inferiores do campeonato brasileiro possui uma gestão praticamente amadora, 

muitos deles não possuem qualquer controle contábil, banco de dados ou qualquer estrutura formal e marketing. 

Todas as ações são esquematizadas de maneira amadora, e não é feito qualquer planejamento prévio, e muitas 

vezes essas ações acabam por desgastar o nome do clube a nível social, principalmente por muitas vezes 

relacionar o nome do clube a uma ação falha ou com por más características bem evidentes. 

 

 
Figura 1: Equipe de pesquisadores. 
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ETAPA 3: ACOMPANHANDO OS TREINOS  

 

Na segunda etapa passamos a acompanhar todos os treinos da equipe. Neste sentido era desempenhado 

um método de treinamento integrado. O método integrado de treinamento no futebol tem como base uma 

concepção de método de ensino de jogos desportivos, o Teaching Games for Understanding. A capacidade 

cognitiva é o principal objetivo deste método (GRAÇA; MESQUITA, 2007). 

A utilização deste método busca possibilitar que o atleta reconheça comportamentos táticos individuais, 

em grupo e coletivo de ataque e defesa, com a situação de jogo, distinga situações táticas corretas das 

inadequadas e crie uma solução da tarefa com o grupo, através da tomada de decisão (TIEGEL; GRECO, 1998). 

Este método pode ser compreendido como aquele capaz de aproximar o treinamento a realidade do jogo 

por meio de jogos educativos. Pois os exercícios são organizados com propósitos didáticos e executados com 

objetivos previamente definidos e nele centralizado as aprendizagens pretendidas (GRAÇA; MESQUITA, 2007). 

Nos dividimos em comissões com objetivo de conhecer o elenco e saber quais os métodos de trabalho utilizado 

pelo treinador da equipe, informações como formação tática e perfil dos jogadores foram o foco dessa segunda 

etapa, foi analisado também qual era a estrutura que o clube proporcionava aos atletas, a modelagem do jogo 

imposta pelo treinador, a perspectiva de futuro desses atletas atreladas com a da comissão técnica que nesse 

momento passou a nós ter como membros dela.  

Foi analisado que os treinos se utilizavam da formação tática em uso naquele momento no padrão 

mundial e que os atletas já tinham certa experiência dentro do futebol muito também por se tratarem de atletas da 

categoria Sub-20 que se trata da última categoria em uma base antes da categoria profissional. 

Dentro de campo foi verificado que esses atletas além de demonstrarem, muita experiência decorrente 

principalmente de passagens anteriores por categorias menores (SUB-15 e SUB17), possuíam também bastante 

foco na sua formação, logo percebemos que todos os atletas estavam diretamente focados em evoluir dentro do 

futebol e sentimos que eles tinham assimilado nossa presença dentro do grupo como uma ferramenta para o 

crescimento deles, nossa interação com eles nos treinos se estreitou bastante, criando assim um laço que de 

acordo com a esquematização do nosso trabalho precisaríamos ter já que precisávamos também julgar o fator 

psicológico de cada um deles, logo esse fator para ser julgado precisaria de uma aproximação maior deles para 

percebemos suas concepções e seus posicionamentos e principalmente suas reações. 

 

 
Figura 2: Treino do time do ASA sub 20  

 

ETAPA 4: ACOMPANHAMENTO DOS JOGOS 

 

 

Na Terceira etapa foram elencados os jogos correspondentes ao Campeonato Alagoano 2017 Sub 20, e o 

referido campeonato contava com 8 jogos sendo 4 deles disputados em casa, no Estádio Coaracy da Mata 

Fonseca “Fumeirão” e os outros quatros jogos disputados em: Palmeira dos Índios, Passo de Camaragibe, Olho 

D´água das Flores e Marechal Deodoro.  

As avaliações foram feitas em todos os jogos, estruturalmente alguns estádios apresentavam fatores que 

prejudicavam o trabalho de pesquisa, como não ter cabine de transmissão, o que privava de ampla visão e nos 

forçava a apurar mais a capacidade de observação e o compromisso de promover uma avaliação mais precisa. 

Mas mesmo com as dificuldades elencadas, que fazem parte de todo estudo e pesquisa acadêmica, 

procede-se a continuidade da análise, para o refinamento posterior dos dados coletados e inserção no texto com 

as devidas correções e ajustes. 
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Figura 3: Jogo Internacional X ASA em Marechal Deodoro-AL 

 

 

Em outros estádios dispúnhamos de uma cabine de Imprensa que  dava ampla visão e deixava as 

observações mais acessíveis. 

 

 
Figura 4: Jogo CEO X ASA em Olho D´Agua das Flores  

 

 

Durante os jogos foram analisados também o suporte que era dado aos atletas para que se praticasse o 

futebol, e foi constatado que o suporte era pouco suficiente ou praticamente nulo.  

Em jogos fora de casa os pesquisadores e os jogadores viajavam na maioria das vezes no ônibus de clube, 

que dispunha de uma boa estrutura para as viagens, e nele os jogadores encaravam viagens de quatro a cinco 

horas em média e faziam o percurso na maioria das vezes ouvindo músicas e outros dormindo.  

Nessas viagens algumas situações aconteciam durante o percurso, especificadamente na viagem que 

fizemos para passo do Camaragibe no dia 06/04/2017.Tiivemos alguns problemas que afetaram bastante 

estruturalmente falando dos atletas; o ônibus quebrou ao chegar em um distrito da cidade de Tanque D´Arca e 

todos ficaram aguardando a substituição do ônibus, que somente viria a acontecer uma hora e trinta minutos 

depois.  

Naquele momento o técnico da equipe pediu para que os jogadores descessem do ônibus e fizessem o 

lanche programado para ser feito antes do jogo, em um bar abandonado na estrada, e na ocasião já sabíamos que 

eles não almoçariam devido ao tempo de substituição do ônibus e o tempo de chegada ao estádio. Então os 

atletas fizeram todas as ações pré-jogo ali mesmo, na beira da estrada, no referido bar citado acima. 

 Em jogos em casa, os jogadores se deslocavam ao estádio de forma independente, e alguns deles que 

moravam no alojamento do clube, se deslocavam nos carros dos membros da comissão, e no estádio se 

realizavam as preleções e as últimas orientações, que eram passadas pelo treinador da equipe.  

As análises em jogos em casa eram feitas no camarote do clube localizado na parte superior do estádio 

onde nos proporcionava a visualização mais adequada possível a esse tipo e análise. 
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Figura 6: Camarote do Estádio Coaracy da Mata Fonseca 

 

ETAPA 5: ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após os jogos eram recolhidos os apontamentos do desempenho dos atletas e em seguida alimentando o 

software criado através de uma lógica matemática que chamamos de PERF (Coeficiente de Efetividade) que 

contempla três variáveis que são mensurados em pontos positivos e negativos que representavam nessa lógica o 

equivalente 0,5 pontos positivos em caso de acerto ou negativo em caso de erro, depois da alimentação do 

software para cada atleta que foi titular ou que em algum momento entrou no jogo uma nota mensurada de 0 a 

10. 

 O software foi se desenvolvendo com o decorrer do campeonato, a análise funcionou alocando dois 

atletas por analista que faziam apontamento sobre seu desempenho durante todo o jogo. 

Após vinte e quatro horas após o jogo um relatório era enviado ao técnico da equipe mostrando as notas de cada 

atleta, além de um detalhamento de cada atleta anexado ao relatório. 

 

 
Gráfico 1: PERF do jogo ASA X CEO pela 3ª rodada do campeonato. 

 

 

Baseado nas notas que os atletas obtêm jogos após o jogo o técnico traça através da pontuação o 

cronograma de treinos semanal deles para que eles melhorem os pontos no qual eles foram pontuados 

negativamente e decisões são tomadas no quesito titularidade e posicionamento baseado no desempenho do jogo 

anterior. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A metodologia utilizada foi a criação de um algoritmo computacional que abastece de informações 3 

variáveis conceituadas como: Tático, Fundamentos e Psicológico que são alimentadas atrás do método de 

observação não participante preenchendo formulários decorrentes das variáveis apresentadas acima e após 

alimentando o algoritmo computacional que pontuava o atleta com uma nota dentre zero à dez, entende-se que as 

notas mais próximas a zero são tidas como desempenho insuficiente e as notas mais próximas a dez como 

desempenho suficiente.  

Neves (1996), ainda compara os métodos qualitativos a vivências diárias que são empregados no dia a 

dia, quando tanto em um quanto no outro são dados simbólicos inseridos em um determinado contexto. E por 

fim Oliveira (2008) diz que os estudos qualitativos são importantes por proporcionar uma relação entre teoria e 

prática, oferecendo formas muito eficazes para a interpretação das questões. 

O atleta é analisado individualmente onde todos os seus movimentos são verificados e pontuados positivo 

ou negativamente mediante suas ações, cada ação representa uma pontuação positiva em caso de acerto e 

negativa em caso de erro e tudo é mensurado no aplicativo que após gera a nota do atleta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo principal do projeto era primordialmente sistematizar o processo de formação desses atletas e 

foi alcançado satisfatoriamente, uma vez que os relatórios de notas que são gerados e passados aos técnicos 

criaram uma sistematização que posteriormente virou um acompanhamento poderoso para a promoção desses 

atletas profissionais. O que resultou no fim do Campeonato Alagoano Sub 20 em quatro jogadores promovidos e 

a terem uma oportunidade na equipe principal, e esses atletas compunham concomitantemente o ranking dos 6 

melhores do nosso acompanhamento PERF.  

Esses atletas tiveram uma oportunidade de treinar com a equipe principal e passaram pela apreciação do 

técnico da equipe principal, o senhor Maurilio Silva, para verificar se os referidos atletas poderiam compor 

taticamente sua equipe e se suas competências técnicas poderiam ou não serem agregadoras a modelagem do 

jogo proposta pelo referido técnico.  

Além dessa verificação, também foi observada a questão jurídica contratual dos atletas, para formalizar 

uma relação de profissionalismo dos atletas com a Agremiação. 

Após todas as verificações, 5 jogadores que foram promovidos foram emprestados, dois deles ao clube 

Tubarões S.C. da cidade de Tubarão –SC e outro a equipe do Sport Clube Penedense da cidade de Penedo –AL e 

outros dois a equipe FF Sports Futebol Clube da cidade de Igaci- AL, e um jogador acabou sendo dispensado 

devido a incompatibilidades técnicas, táticas ou jurídicas. 

Muitos atletas demonstraram também muitas dificuldades no quesito desenvolvimento, por não haver 

qualquer acompanhamento psicológico, e que  por muitas oportunidades o desempenho deles era condicionado 

muitas vezes a aspectos psicológicos vividos por ele, ou  seja, dificuldade de adaptação, saudades da família ou 

conflitos gerados pela própria faixa etária de idades, e foi detectado que muitos desses jogadores acabam 

obtendo muita oscilação nas notas em comparativo de um jogo para outro, e  muitos deles também não davam 

continuidade aos treinos e não mais comparecendo por diversos motivos, muitas vezes até por não dispor de 

condições financeiras para custear o deslocamento deles de suas casas até os locais de treino, o que 

consequentemente acaba por prejudicar a evolução. Logo após, esse atleta passava a não fazer parte do elenco 

titular projetado pelo treinador, e alguns demonstraram incompatibilidade pela forma do treinador trabalhar, 

incompatibilidade com a sua didática e principalmente, o que é muito comum no futebol, a incompatibilidade da 

característica do atleta (suas potencialidades, seu formato de jogo, etc.) com o perfil tático que o treinador deseja 

colocar em prática. 

 

CONCLUSÃO  

 

Com base nas conclusões acima o projeto conseguiu atingir seus objetivos e na prática de sua execução 

sistematizou o processo de formação dos jogadores dessa equipe e acima de tudo deixou um legado para o clube 

de números e acompanhamentos que podem ser acessados posteriormente pelos gestores do clube de base ou 

pelo técnico da equipe que venha trabalhar o grupo pesquisado posteriormente. Cada atleta que foi analisado 

passou a fazer parte de um banco de dados, onde suas informações de crescimento foram mensuradas, sendo 
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inseridas dentro de princípios estatísticos, caso viessem a um dia compor uma equipe profissional, baseada nas 

características que atletas profissionais precisam desempenhar dentro de um futebol de alto nível. 

Tal pesquisa só surte o efeito desejado se suas ações forem continuas, e sugere-se a criação de um 

departamento nesse quesito e, principalmente um acompanhamento durante toda a carreira futebolística do atleta 

enquanto formação, para que o clube formador possa ao negociar esse atleta com outros clubes ou munir de 

informações o treinador da equipe principal que esse atleta foi formado e para que o referido treinador possa 

mesmo que não tenha participado da formação do atleta, saber quais suas características de jogo, pontos a 

melhorar, pontos de destaque ou até baseado nesses dados propor uma modelagem na forma que esse atleta se 

posiciona dentro do campo de jogo. 
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Gestão Pública Municipal na coordenação das atividades econômicas 

agropecuárias: o caso das feiras de gado do interior do estado de Alagoas 
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André maia Gomes Lajes84 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta a importância da gestão pública municipal para a coordenação das 

atividades econômicas agropecuárias, na redução de conflitos e assimetrias, na observância de possíveis 

benefícios gerados no campo, que também afetam positivamente as cidades. Usando como recorte para o tema 

proposto o caso específico das feiras municipais de gado do interior do estado de Alagoas. O trabalho traz a 

reflexão de como ocorre essas reduções dos custos, como também do real papel da gestão pública municipal na 

coordenação das feiras de gado. Diante disso, concluiu-se que é de extrema importância a gestão pública 

municipal para a coordenação das atividades econômicas agropecuárias, onde foi possível diagnosticar os 

benefícios desta redução dos custos, que tende a alcançar benefícios na produção dentro e fora da porteira, 

portanto, zonas rurais e urbanas seriam beneficiadas, e consequentemente a sociedade teria ganhos com essa 

ação pública, que possibilita a redução dos custos de transação por meio da redução das atitudes oportunistas dos 

agentes que são proibidos de comercializar animais sem a guia de trânsito animal, consequentemente com as 

vacinas atualizadas. Outro ponto importante é a estrutura oferecida para que a feira funcione como um canal de 

comercialização, constatou-se também que o papel da gestão pública municipal na coordenação das feiras 

contribui para o bem-estar econômico e social, deste modo representando legitimamente uma das atividades 

relacionadas da administração pública, logo tal atividade tem como papel provir a prestação de serviços 

econômicos à sociedade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão municipal. Agronegócio. Feira de gado. Custos de transação. Alagoas. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho aborda a importância da gestão pública municipal para a coordenação das atividades 

econômicas agropecuárias, na redução de conflitos e assimetrias, assim como os benefícios gerados no campo, 

que também afetam positivamente as cidades. Usando como recorte para o tema proposto o caso específico das 

feiras municipais de gado do interior do estado de Alagoas. 

O trabalho traz a problemática da importância da gestão pública municipal para a redução dos custos de 

transação, e a reflexão de dois principais questionamentos norteadores: 

• Como ocorrem às reduções dos custos de transação, provenientes da ação municipal, que podem 

beneficiar o produtor rural, e a economia das cidades? 

• Qual o papel da gestão pública municipal na coordenação das feiras de gado? 

 

Muitos municípios do interior de Alagoas ainda preservam na pecuária uma de suas principais 

atividades econômicas que segundo Lira (2007) adveio desde a formação do estado de Alagoas, quando os 

senhores de engenho precisavam criar animais dentre os quais os bovinos para auxiliar na produção de açúcar e 

na pecuária. “Os senhores de engenho, necessitando de muitos animais para exercerem várias tarefas nos 

canaviais, passaram a criar cavalos, burros e bovinos [...]” (LIRA, 2007, p. 14, grifo nosso). 

A nova óptica com respeito ao papel das instituições, consequentemente das estruturas de governança 

e dos custos de transação, trazem evidências sobre a fragilidade do mercado, diante do aumento das 

especificidades dos ativos (bovinos) transacionados. Segundo Fiani (2011), a ação dos mercados pode ser 

controversa, não existindo eficiência sem o papel da cooperação entre os agentes, assim, a adaptação do mercado 

não se sustenta sem a promoção da redução dos conflitos, e deste modo à possibilidade do desenvolvimento da 

economia, onde para entender o funcionamento do sistema econômico é preciso ressaltar o problema da 

coordenação presente na atividade econômica. 
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O papel das prefeituras, por meio da formação e manutenção das feiras de gado, podem oferecer um 

ambiente melhor para as negociações, onde essas políticas públicas corroboram para a redução de conflitos 

existentes em tais transações econômicas. Direcionando e ajudando os empreendedores rurais. 

 

As políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e implantação e, 

sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder político, envolvendo a 

distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social nos processos de 

decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. Como o poder é uma relação 

social que envolve vários atores com projetos e interesses diferenciados e até 

contraditórios, há necessidade de mediações sociais e institucionais, para que se 

possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas públicas possam ser 

legitimadas e obter eficácia (TEIXEIRA, 2002, p.2) 

 

 

Diante dessa realidade, o objetivo essencial deste estudo é, pois, apresentar como as feiras municipais 

por meio da gestão pública, fornece as reduções dos custos transacionais fazendo com que o comércio de 

animais ocorram de modo mais eficiente e dinâmico em comparação a um comércio sem a presença desta 

política pública implementada, que são organizadas pelas prefeituras. Nesse estudo em particular, será analisada 

as prefeituras do interior de Alagoas, onde essa prática é bastante utilizada. Será abordado também como as 

cidades se beneficiam desse processo, sob a óptica dos macrossegmentos existentes no agronegócio, onde 

revelam uma sequência em cadeia que liga as zonas rurais e urbanas dentro dos fluxos comerciais e de 

transformação produtiva provenientes originalmente do setor agropecuário 

Para alcançar esses objetivos se fará uma breve explicação da feira, posteriormente  das cadeias 

produtivas e dos custos de transação, para isso, utilizou-se como recurso metodológico, a pesquisa bibliográfica, 

de autores como Williamson (1975, 1985), Batalha, (2009, 2012) Zylbersztajn (1995, 1999), Araújo (2007) 

dentre outros, assim como uma breve análise dos temas relacionados ao papel da administração pública com Dos 

Santos (2009) entre outros autores, no intuito de melhor caracterizar as ações públicas dentro das relações sociais 

e econômicas. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

O gado e o seu comércio tiveram grande importância para a ocupação territorial e para a fixação da 

população no interior do Nordeste, como também para o fomento de alguns povoados, vilas e cidades. Em 

sentido mais amplo, dos municípios. Segundo Câmara Cascudo: “os velhos ‘currais de gado’ foram os alicerces 

pivotantes das futuras cidades” (CASCUDO,1970 apud MAIA, 2007, p.20). 

As feiras deste modo ajudaram a transformar vilarejos em cidades, sendo localizadas no interior dos 

estados nordestinos, contudo a maior demanda pelos animais abatidos é oriunda não apenas das suas cidades ou 

de distritos mais próximos, mas principalmente das cidades litorâneas distantes do interior e mais aproximas das 

capitais dos estados. 

 

Percebemos, portanto, que as feiras de gado de maior destaque se encontravam na 

região semiárida, caracterizada pela produção pecuária, ou nas “regiões de 

transição” entre o litoral e o sertão, como é o caso de Feira de Santana, na Bahia e 

Campina Grande, na Paraíba. Todavia, os “marchantes”, faziam-se presentes onde 

tivesse comércio de gado e eram eles os principais responsáveis pelo abastecimento 

de carne a abatedouros das cidades litorâneas que, por sua vez, correspondiam aos 

maiores centros consumidores da região (MAIA, 2007, p.20) 

 

 

Para a formulação de políticas e estratégias com maior eficiência e previsão, tanto para as autoridades 

públicas como privada, o entendimento da visão sistêmica do agronegócio, que corresponde a sua composição e 

suas inter-relações, se faz extremamente necessária. 

O montante da produção agropecuária, também conhecido como “dentro da porteira”, e o processo 

depois da  porteira”.  Sendo a produção de carne propriamente dita a jusante da produção agropecuária, também 

conhecido como “depois da porteira” são de fundamental importância para o entendimento do agronegócio 

dentro da visão sistêmica (ARAÚJO, 2007). 

O montante da produção representa os insumos, serviços, máquinas e tudo mais proveniente 

basicamente dos fornecedores. A produção agropecuária ou “dentro da porteira” é caracterizada pelas ações do 
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produtor como o plantio, a irrigação, o trato com o solo etc. A jusante da produção ou “depois da porteira” é em 

menção ao beneficiamento, armazenamento, industrialização e comercialização via varejo,geralmente  etc. 

“De um ponto de vista mais pragmático, uma das formas de visualizar o sistema agroindustrial é 

considerá-lo composto, em sua estrutura principal, por três macro segmentos– ou subsistemas – distintos” 

(BATALHA, 2009, p. 15). 

Os macrossegmentos, que de um modo mais pragmático possibilitaria visualizar o sistema 

agroindustrial, seria o macrossegmento rural, que corresponde às iniciativas empreendidas para a formação de 

toda a atividade agropecuária. O segundo macrossegmento é correspondente a toda transformação de matéria-

prima do setor agrícola de iniciativas industriais. O terceiro macrossegmento configura-se nas ações de compra e 

venda realizada nos moldes do varejo ou atacada (BATALHA, 2009). 

 

Figura 1 – Sistema agroindustrial, seus sistemas e fluxos de suprimentos. 

Fonte: adaptada de BATALHA (2009). 

 

 Assim, conforme a figura 1, o sistema agroindustrial é divido em três macrossegmentos que 

correspondem aos setores rurais industriais e comerciais, respectivamente, que podem ser representados pelas 

empresas rurais, empresas de primeira e/ou segunda transformação, e os setores atacadistas e varejistas, também 

de modo respectivo. Deste modo os setores interagem em um ambiente produtivo em cadeias, tal enfoque 

moderno possibilita interpretar que as ações feitas para potencializar o setor rural acabam afetando os demais 

setores da cadeia, consequentemente as zonas urbanas, que incluem as distintas cidades e até a capital. 

 É comum interpretar a comercialização apenas como a venda de um produto específico, essa observação 

só se faz correta quando a análise está no limiar de uma empresa o que é errado quando se tenta entender uma 

cadeia produtiva, sendo necessário ampliar o entendimento de comercialização acrescentando a transmitância do 

produto pelos diversos estágios do processo produtivo (BATALHA, 2012). Assim o comércio nas cidades 

apresenta impactos produtivos quando os seus produtos agrícolas apresentam algum tipo de melhoria, seja na 

redução dos custos seja no aumento de sua qualidade. 

 Na feira de gado do interior de Alagoas segundo Silva Filho et al. (2017) se apresenta três possíveis 

tipos de compradores, que são classificados para fins de Abate, Comércio e Recria, e por meio dessas 

informações é retratado um esboço do canal de comercialização, onde possibilita compreender os mercados e o 

desenvolvimento desse sistema econômico. Que sendo coordenado pode auferir menores custos transacionais. 

 A figura 2 apresenta o canal comercialização de bovinos, por meio da feira do gado no interior do 

estado de Alagoas, onde, pode-se observar a presença dos três tipos de personagens diagnosticados, e seus fluxos 

de venda e compra de animais. O primeiro ponto importante apresentado está na feira e sua função central, ou 

seja, esta se encontra no cerne de toda transação econômica, e dos fluxos decorrentes de cada mercado, logo, 

trata-se de uma representação, onde os agentes envolvidos apresentam uma rotina de comercialização, que 

esboça uma das partes da cadeia produtiva do bovino vivo e consequentemente seus derivados (SILVA FILHO 

ET AL., 2017) 

 Os fluxos, portanto de cadeias produtivas, onde um ativo flui de uma atividade econômica para outra, 

nem sempre acontecem de modo harmonioso, logo na visão de Williamson (1985) resultam em custos, 

denominados como custos de transação, assim quanto maior e diversificada é a economia, maiores são as 

dificuldades de coordenação e maiores os custos de transação, que tem impactos muitas vezes negligenciados em 

outras teorias nos rumos do desenvolvimento. 
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Figura 02– Canal de comercialização dos bovinos 

no interior de Alagoas 

 

 

Fonte: Silva Filho, 2017 

 

 A figura 2 exibe, também, quatro mercados e seus fluxos bilaterais e um unilateral, concentrando suas 

atividades na feira, onde o criador produz e vende seu animal utilizando-se desta instituição, que é mantida pelas 

prefeituras de cada município, ou então, vendendo a algum atravessador que utilizará da feira para finalizar a 

comercialização, como também poderá vender diretamente para outro criador. Os atravessadores, algumas vezes 

podem criar animais, embora dispusesse como atividade principal, apenas a comercialização de bovinos, que 

como abordado, comercializam para algum criador ou então, utilizam-se da feira. O matadouro na ponta final 

tem apenas o papel unilateral, onde é representado pelos compradores para abate, que se utilizam da estrutura da 

feira apenas para a compra dos animais, onde se localizam nas áreas urbanas ou muito próximas dessas áreas 

representando o segundo macrossegmento da cadeia. (SILVA FILHO, 2017) 

 Quando se realizam as trocas, por exemplo, entre os agentes da cadeia, os agentes engajam-se em 

transações, tais transações podem ser diagnosticadas por três características básicas, definidas por Williamson 

(1975) são: A Frequência, Incerteza e a Especificidades de Ativos, onde a Frequência está associada à quantidade 

de vezes que os agentes realizam as transações, enquanto a Incerteza remete a comportamento oportunístico na 

quebra de contratos diante da racionalidade limitada dos agentes, e a Especificidades de Ativos ao custo oriundo 

da perda, caso a transação não se concretize, por não haver uso alternativo para esse ativo na mesma magnitude, 

assim Williamson (1975) definiu os ativos em três classes: Não Específicos, Mistos ou Altamente Específicos. 

 Com relação à frequência das transações, é preciso ainda complementar, que esta, segundo Williamson 

(1975) é representada em três tipos: Recorrentes, Ocasionais ou Únicas. Quanto mais alta for a frequência das 

transações, maiores as vantagens de se perpetuar estruturas especializadas, com menores custos fixos médios, 

deste modo, para reduzir o custo de se recorrer a esse bem, que se faz necessário de maneiras não ocasionais, não 

haverá problema em incorporá-lo permanentemente a estrutura da organização. 

 Para a Incerteza, tem-se uma situação, que, segundo Zylbersztajn (1995) tem um enorme campo ainda 

para ser discutido e estudado, pois a teoria ainda necessita de desenvolvimento conceitual. Porém ela está dividia 

em no mínimo duas formas principais: a incerteza proveniente do comportamento estratégico dos agentes, e a 

incerteza de contingência. 

 O comércio em feira é do tipo mercado spot. E os animais vendidos são do tipo geral, conforme tipifica 

Machado Filho e Zylbersztajn (1999). No primeiro ponto o ambiente favorece a redução do custo de transação 

pela alta frequência que precisa estar atrelada no caso a reputação, e baixa incerteza comportamental. 

 O segundo ponto importante, é notar, que as prefeituras oferecem um espaço para que haja a 

comercialização, caso contrário os custos do produtor seriam maiores pois necessitariam encontrar um potencial 

comprador, deslocando-se em diversas propriedades, além do mais, a atividade de tal política pública possibilita 

também um ambiente de legalidade, deste modo imprime um forte redutor das atitudes oportunistas, por meio da 

obrigatoriedade, por exemplo, da guia de trânsito animal (GTA85), e consequentemente das vacinações, 

reduzindo os riscos de se comprar um animal doente ou que possa colocar em risco a população, ou ainda causar 

prejuízos aos produtores. 

 Assim as prefeituras possibilitam um ambiente melhor para o comércio, onde os produtores e 

consumidores acabam ganhando na redução dos custos transacionais, consequentemente, os animais podem ser 

                                                             
85A GTA permite aos serviços de defesa e inspeção agropecuária acompanharem a movimentação e o comércio 

de animais, evitando assim a introdução de doenças que possam pôr em risco a população ou causar prejuízos 

aos produtores, é portanto um documento oficial e federal, de emissão obrigatória tanto para o trânsito 

intraestadual como interestadual de animais independente da finalidade. 
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destinados aos matadouros onde abastecerão as cidades com um custo menor e com uma segurança sanitária 

maior, pois assim, tende a melhorar o consumo e a distribuição deste bem agrícola, onde essa atividade regida 

pela prefeitura do município possibilita auferir menores custos, contribuindo também, no aumento da renda dos 

produtores e consumidores beneficiando as zonas rurais e urbanas. 

 Segundo Peters (1986) a política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 

ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Deste modo as feiras de animais se comportam 

como um mecanismo que atua para o beneficio daqueles agentes que a utilizam diretamente e indiretamente. A 

medida tomada auxilia compradores e vendedores, que na visão moderna de cadeias produtivas, tem-se de 

alguma forma uma contribuição positiva para todas as ramificações do sistema agropecuário. O papel das 

prefeituras torna-se imprescindível para a coordenação deste evento, pois o poder público municipal, oferece as 

garantias necessárias para a fluidez nas trocas. 

 As regulamentações institucionais auferidas pelas prefeituras para a coordenação de tais eventos é 

preferível em comparação a sua delegação para a atividade autônoma do mercado, pois ao delegar tal função, 

sem o seu poder de articulação, os custos transacionais não seriam reduzidos, logo, por se tratar de algo de 

interesse público frequente, a hierarquização desta estrutura pelas prefeituras deve ser uma característica 

presente, como explica Kissler (2006). 

 

Estado, mercado, redes sociais e comunidades constituem mecanismos institucionais 

de regulamentação, que se articulam em diferentes composições ou arranjos. Por 

isso, a governança prescreve uma lógica de gestão tanto para uma organização 

quanto para um setor e é usada como conceito-chave para vários tipos de atividades 

coordenadas. Na verdade, determinadas formas de governança ainda são típicas para 

certos campos de atuação, como, por exemplo, a hierarquia para o Estado e o 

mercado para a iniciativa privada (KISSLER, 2006, p.485). 

 

 

Conforme explica Dos Santos (2009) o controle e a coordenação é uma das atividades da Administração 

Pública, que envolve outros conjuntos de ações e atividades de apoio à ação governamental, que podem atribuir 

o bem-estar econômico proveniente da redução dos custos transacionais, onde representam legitimamente as 

atividades relacionadas para o alcance dos objetivos públicos, pois é composto pelas políticas públicas, 

econômicas e sociais. Essas atividades constituem a razão e a essência da administração pública, visto que, 

através delas acontece a prestação de serviços à sociedade. Kissler (2006). 

Mesmo com tal característica endógena da hierarquização de tais eventos dentro da estrutura pública, 

ainda existem várias controversas sobre o papel regulamentar dos representantes do Estado, neste caso as 

prefeituras dos municípios, em comparação com as ações do livre mercado, ou seja, as feiras poderiam funcionar 

de modo livre por meio da iniciativa privada de alguns dos agentes, Toda via é possível também contestar a 

eficácia de uma feira organizada de modo privado por conta das falhas de mercado, Haj-Omar (2001) faz esse 

contraponto comparando os dois sistemas evidenciando a existência de tais falhas de mercado, por vezes 

ignoradas pela corrente neoclássica. 

 

O principal papel da regulação é tratar com os problemas das falhas do mercado. 

Não há dúvida de que a função do Estado com o regulador está crescendo com o 

tempo. A incerteza, o conhecimento imperfeito, o monopólio e as externalidades são 

razões para implementar regulações a fim de melhorar o bem-estar social (HAJ-

OMAR, 2001, p.230) 

 

 

Para o contexto desse trabalho o maior limitante para uma eventual não organização e 

consequentemente não regulação de todas as funções de compra e venda na feira, consiste na dificuldade da 

iniciativa privada obter a Fé pública86 nos acordos de compra e venda presentes nos laudos da GTA, como 

também seus laudos de vacina e precedentes legais da origem dos animais, deste modo além das eventuais falhas 

existentes no mercado, as prefeituras como o seu poder público oferece maiores garantias aos compradores e 

vendedores, garantias essas, oriundas da própria transparência e publicidades que as prefeituras condicionam ao 

organizar e regulamentar os eventos. 

                                                             
86Fé pública, trata-se de um termo jurídico que denota um crédito que deve ser dado, em virtude de lei expressa, 

aos documentos e certidões emitidos por alguns servidores públicos ou a pessoas com delegação do poder 

público no exercício de suas funções, reconhecendo-os como fidedignos. 
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CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, concluiu-se que é de extrema importância a gestão pública municipal para a 

coordenação das atividades econômicas agropecuárias, na redução de conflitos e dos custos transacionais, como 

no caso das feiras de gado no interior de alagoas, como também, por meio do enfoque das cadeias produtivas e 

seus macrossegmentos, apresentado neste trabalho, onde foi possível diagnosticar os benefícios desta redução 

dos custos, que tende a alcançar benefícios na produção dentro e fora da porteira, portanto zonas rurais e urbanas 

seriam beneficiadas, e consequentemente a sociedade apresenta ganhos com essa ação pública. 

As feiras de gado enquanto promovidas, organizadas e regulamentadas pelas prefeituras de cada 

município do interior de alagoas, possibilitam a redução dos custos de transação por meio da redução das 

atitudes oportunistas dos agentes que são proibidos de comercializar animais sem a GTA, consequentemente 

com as vacinas atualizadas. Outro ponto importante é a estrutura oferecida para que a feira funcione como um 

canal de comercialização, caso contrário seria muito custoso para o produtor e o consumidor negociar um animal 

mediante as idas e vindas a cada potencial propriedade, para se efetuar a venda ou a compra de tais ativos. 

Dessa forma constatou-se também que o papel da gestão pública municipal na coordenação das feiras 

de gado, mediante as redução dos custos transacionais, que  contribui para o bem-estar econômico e social, deste 

modo representando legitimamente uma das atividades relacionadas da administração pública, que neste caso 

serviu para o alcance de um dos objetivos de interesse comum, que compreendem as ações públicas, econômicas 

e sociais. Assim tal atividade tem como papel provir a prestação de serviços à sociedade. 

Por fim, o trabalho apresentou a importância da feira pública de gado que se mantêm por meio das 

prefeituras existentes no interior do estado de Alagoas, sendo possivelmente ainda mais eficiente em comparação 

a uma situação de livre mercado, mediante as falhas de mercado existentes no livre comércio e a inexistência de 

fé pública nos acordos, assim, as prefeituras tornam as feiras um canal de comercialização público e legítimo, 

como também eficiente e dinâmico em comparação a um comércio sem a implementação desta política pública. 
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RESUMO: Diante das apreensões universais com problemas ambientais e a indispensabilidade de 

sustentabilidade, faz-se essencial discussões sobre meios de se adquirir recursos para financiar ações e projetos 

voltados à preservação de recursos naturais. Neste sentido, surge o ICMS-Ecológico, com o intuito de beneficiar 

aos que preservam reservas naturais. Assim, este estudo tem como objetivo fazer breves considerações acerca do 

ICMS-Ecológico nos estados do nordeste brasileiro. A metodologia utilizada foi a de pesquisa exploratória e 

bibliográfica. Constatou-se que o estado com mais informações em nível de nordeste acerca do ICMS-Ecológico 

é o de Pernambuco. Concluiu-se também que o ICMS Ecológico é um instrumento de forte impacto na 

conservação e preservação ambiental, possibilitando aumento da superfície de áreas protegidas e fornecendo 

incentivos aos investimentos voltados ao saneamento básico e à preservação da natureza e que ainda há uma 

carência de sua instituição e aplicação nos estados e municípios do nordeste do Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Impostos, Conservação. 

 

Institution of the ICMS-ecological: a study on the promulgation and 

application in the northeast brazilian states 

 
ABSTRACT: In the face of universal apprehensions with environmental problems and the indispensability of 

sustainability, it is essential to discuss ways of acquiring resources to finance actions and projects aimed at the 

preservation of natural resources. In this sense, the ICMS-Ecological appears, in order to benefit those who 

preserve natural reserves. Thus, this study aims to make brief considerations about the ICMS-Ecological in the 

Northeastern Brazilian states. The methodology used was exploratory and bibliographical research. It was 

verified that the state with more information at the northeast level about the ICMS-Ecological is that of 

Pernambuco. It was also concluded that the Ecological ICMS is an instrument with a strong impact on 

environmental conservation and preservation, allowing for an increase in the area of protected areas and 

providing incentives for investments aimed at basic sanitation and nature preservation, and that there is still a 

shortage of its institution and application in the states and municipalities of northeastern Brazil. 

 

KEYWORDS: Sustainability, Taxes, Conservation. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os baixos indicadores em saúde e educação, associados a problemas ambientais e dificuldades de 

financiamento de gestão municipal, fazem a região Nordeste merecer especial atenção de politicas públicas que 

ajudem a mitigar tais problemas. Não faltam politicas publicas para isto; são inúmeras e, em sua maioria, 

custosas e com resultados nem sempre desejáveis. É, ainda mais, não é razoável acreditar que seja possível sanar 

tantos problemas em uma única ação. Tal tarefa é evidentemente complexa e exige ações de longo prazo¹². 

O implemento da proteção jurídica ao meio ambiente, representada no Brasil pela Lei nº. 6.938/81 que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, foi sem dúvida um passo importante da sociedade no 

enfrentamento dos problemas ambientais, seja na degradação ambiental ou na escassez de recursos naturais, 

consequência do desenvolvimento acelerado da industrialização e urbanização em todo mundo capitalista e 

globalizado, na busca incessante pelo capital. Representou um instrumento poderoso para a gestão ambiental, 

sempre relevada a segundo plano nas prioridades do Estado, tanto na sua proteção, quanto na aplicação de 

recursos, que esbarra ainda nas prescrições legais que direcionam o gasto das receitas para outras áreas 

prioritárias.  

O ICMS-Ecológico no Brasil tem como propósito incentivar os municípios a buscarem critérios de 

preservação e conservação do meio ambiente, para que isso ocorra, os valores referentes a distribuição da parcela 
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de ICMS-Ecológico é proporcionalmente crescente, ou seja, quanto maior a área verde maior será o percentual 

destinado a esta área. 

O primeiro estado a se utilizar da possibilidade criada pelo artigo 158 da Constituição foi o Paraná. 

Nasceu o chamado ICMS-Ecológico como forma de “compensação”, pois os municípios possuíam diversas 

restrições legais para expandir suas atividades econômicas (clássicas) e assim gerar maior receita de ICMS e 

participar com uma fatia maior no bolo6. 

Essa restrição ocorria em virtude da presença de Unidades de Conservação e áreas de mananciais 

responsáveis pelo abastecimento de água para outros municípios. Ou seja, se o município quisesse possuir mais 

pastos e plantações e/ou outras atividades econômicas tradicionais, como a implantação de indústrias, ele ficava 

impedido em parte de seu território pela manutenção obrigatória das flrestas6. 

Com o tempo, a experiência do Paraná foi evoluindo e a Lei passou de um conceito de compensação para 

o espírito de um real “incentivo” econômico, premiando aqueles municípios que tivessem boa gestão de suas 

áreas naturais. Isso ocorreu com a inserção de critérios qualitativos na avaliação para a pontuação do município 

no momento de calcular qual seria o tamanho da fatia do bolo a que ele faria jus6. 

Como se vê, esse mecanismo cria uma oportunidade para o estado influenciar no processo de 

desenvolvimento sustentável dos municípios, premiando algumas atividades ambientalmente desejáveis, o que 

torna o ICMS-Ecológico um instrumento de política pública que representa a operacionalização de um conjunto 

de princípios inovadores para o aprimoramento da gestão ambiental brasileira, em especial do princípio do 

provedor-recebedor6. 

O pioneirismo do Paraná foi replicado em outros estados da federação, que passaram a legislar no mesmo 

sentido, cada qual vinculando critérios de repasse que melhor atendessem aos interesses da população local e 

suas peculiaridades, tais como: existência de unidades de conservação, áreas de manancial para abastecimento 

público, saneamento ambiental, coleta seletiva de lixo, preservação de patrimônio histórico, reservas indígenas e 

assim por dinate6. 

O ICMS-Ecológico foi reconhecido por diversas entidades e organismos como um instrumento de 

incentivo à conservação, chegando, inclusive, a receber premiação internacional6. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
A preservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis vem merecendo maior atenção nas 

últimas décadas, na medida em que cresce a degradação, a poluição e o número de desastres ambientais, 

ameaçando a qualidade de vida humana e a sobrevivência de várias espécies de seres vivos. 

Apesar de tais preocupações se traduzirem em medidas que limitem a evolução de tais degradações, 

representam também, para muitos governos, obstáculos ao desenvolvimento econômico. Neste diapasão, surge o 

princípio de desenvolvimento sustentável que corrobora o desenvolvimento econômico com a preservação do 

meio ambiente consciente.  

Com base nessa premissa, este trabalho justifica-se pela necessidade de estudo e disseminação do 

conhecimento sobre ICMS-Ecológico – trata-se do repasse de ¼ do valor do ICMS arrecadado pelo Estado para 

os municípios que possuem reservas ambientais, gestão de resíduos sólidos, tratamentos de esgotos, eliminações 

de lixões, dentre outros, tal imposto serve como forma de incentivo para essas politicas ambientais - visando 

estimular, inclusive, a sua aplicação em todos os estados do País. 

 

OBJETIVO 

 
O objetivo geral desta pesquisa é fazer um breve levantamento acerca do ICMS-Ecológico nos estados do 

Nordeste brasileiro. 

 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O presente trabalho é caracterizado como uma pesquisa exploratória, pois teve o objetivo de promover o 

conhecimento metodológico sobre o campo de estudo, tendo em vista que pesquisas exploratórias envolvem 

levantamentos bibliográficos e analises de exemplos correlatos que possam proporcionar uma maior 

compreensão dos fatos, neste caso em relação ao ICMS-Ecológico nos os estados do Nordeste do Brasil. A 

pesquisa exploratória é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado e tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, para torna-lo mais explícito ou para construir 

hipóteses8. 
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Essa pesquisa faz breves considerações acerca do ICMS-Ecológico para os estados Nordestinos que o 

possuem, baseando-se em referências teóricas já publicadas, legislações específicas de cada estado, artigos 

científicos, revistas, etc. 

Quanto à forma de abordagem do problema, classifica-se como pesquisa qualitativa, pois a interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requerem o 

uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador 

é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e 

seu significado são os focos principais de abordagem9.  

O primeiro estágio desta pesquisa foi o bibliográfico, definida pelo estudo teórico de materiais já 

publicados, constituído principalmente por artigos científicos disponibilizados na internet, bem como sites 

relacionados ao tema e também a leitura dos artigos da CF relacionados ao ICMS e legislações específicas 

estaduais relacionadas ao ICMS-Ecológico.   

O universo da pesquisa abrange os nove estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A amostra corresponde a 100% do universo pesquisado. 

 

REVISÃO DA LITERATURA 
 

TRIBUTOS  

 
O artigo 3º do Código Tributário Nacional (1966) define tributo como: 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada.  
Ou seja, tributo é a quantia paga em dinheiro ou algo que o possa substituir, de forma obrigatória, que não 

se caracteriza como multas ou outra forma de penalidade, cujas características gerais da cobrança estejam 

previstas em lei. 

 

INCENTIVOS FISCAIS  

 
Os impostos são instituídos com a finalidade de arrecadar recursos para financiar a máquina publica. 

Entretanto, para atingir outros fins de interesse do Estado, este pode abrir mão de parte da arrecadação deles, a 

fim de incentivar determinadas atividades como a cultura, programas especiais, alimentação do trabalhador, 

desenvolvimento tecnológico industrial/agrícola ou desenvolvimento de determinadas regiões. Essa renúncia tem 

o nome técnico de “extrafiscalidade”, que significa o uso do imposto para fins outros que não o de arrecadação¹. 

No Brasil, o ICMS-Ecológico é um exemplo de política de incentivo as práticas de gestão ambiental nos 

municípios quem vêm apresentando resultados interessantes do ponto de vista econômico e social-ambiental4. 

 

ICMS  

 
Em seu artigo 155, inciso II, a CF de 1988, determina que compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços e 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as prestações se iniciem no exterior. 

O ICMS (Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação) teve regulamentação disposta na Lei Complementar nº. 87/1996, alterada 

pelas Leis 92/97, 99/99 e 102/2000. O ICMS é arrecadado pelos Estados onde os mesmos tem o poder de 

estabelecer de qual forma irão repassar os recursos para os municípios.  

O ICMS é um imposto indireto, de grande relevância, por ser o tributo que mais gera arrecadação para os 

estados e para o Distrito Federal (representa mais de 90% da receita própria), além de ser responsável por parte 

significativa da receita tributária de muitos municípios brasileiros². 

No ICMS, o valor a ser pago resulta de uma porcentagem fixada em lei, para ser aplicada sobre o valor da 

operação a ser tributada, integrando o preço da mercadoria. É, portanto o consumidor final, quem paga 

efetivamente o tributo. A grande maioria da população desconhece o tributo que é pago, embutido no preço das 

mercadorias e na aquisição de serviços, e, muitas vezes, ilude-se achando que são os empresários e prestadores 

de serviços os que arcam com a onerosa carga tributária. O ICMS é regido por 27 leis e possui regras próprias 

em cada unidade de federação². 
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ICMS-Ecológico 
 

A busca por um modelo de gestão ambiental eficiente que atenda às necessidades de cada região, bem 

como incentive a implantação, preservação e a manutenção das áreas naturais, fez com que se fosse criado o 

ICMS-Ecológico. O objetivo foi fornecer algum tipo de remuneração ou compensação financeira para 

municípios onde existam restrições de uso do solo de parte de seu território, tornando-se necessário a 

conservação ou preservação de tal área. A concepção ICMS-Ecológico pressupõe a compensação pela restrição 

do uso econômico em áreas destinadas a preservação5. 

Os tributos ambientais em sentido amplo têm à destinação dada ao valor arrecadado, pois sua finalidade 

extrafiscal ambiental, independentemente de incidir sobre atividade poluente ou ambientalmente indesejável 

podem ser chamados de tributos premiais, que visam ao incentivo de atividades ambientalmente benéficas ou 

responsáveis, o exemplo forte é o ICMS Ecológico, pois pode ser utilizado pelos estados federativos brasileiros 

para a distribuição da receita de ICMS aos Municípios.³ 

Nessa perspectiva no artigo 158, inciso IV da Constituição Federal institui que, 25% do produto da 

arrecadação do imposto do Estado sobre operação relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Devem ser voltados aos municípios da 

seguinte forma: 
I. ¾, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação 

de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 
II. Até ¼, de acordo com o que dispuser a lei estadual ou, no caso dos territórios, lei 

federal.  

Parte do ICMS pode ser repassada conforme critério previsto na Lei Estadual. Assim, no caso dos Estados 

com leis estaduais referentes ao ICMS-Ecológico, uma parcela deste imposto é destinada ao Município onde a 

qualidade ambiental é relevante, sendo observadas algumas variáveis ambientais, tais como Unidades de 

Conservação, Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais, Terras Indígenas, coleta seletiva de lixo e sua 

destinação final tratamento de esgoto, dentre outros5. 

O ICMS-Ecológico é um instrumento de incentivo a conservação reconhecido e premiado nacional e 

internacionalmente. Trata-se de um mecanismo capaz de fazer com que os recursos financeiros cheguem aos 

municípios em virtude da questão ambiental6. 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

A população mundial vem crescendo muito a cada ano e com isso, o crescimento econômico desenfreado 

derivado da extração de recursos naturais também, fato afeta as áreas nativas, prejudicando todas as espécies que 

vivem ao redor dessas civilizações. Há inúmeras perdas por traz do crescimento econômico e populacional, 

podem-se perder espécies de vida, de matéria prima, de material genético, o que acaba gerando um desequilíbrio 

no ecossistema7. 

Diante disto, fica clara a importância do desenvolvimento sustentável, que busca um equilíbrio entre 

distribuição de produção industrial e de sistemas naturais, de forma que só se satisfaça as necessidades essenciais 

para a sobrevivência humana, diminuindo o consumo de matérias primas extraídas da natureza, uma vez que o 

crescimento econômico dificulta ainda mais a possibilidade de proteção à biodiversidade7. 

O meio ambiente tem todos os dias despertado o interesse da opinião pública, porque a administração 

coerente e consciente dos recursos naturais é de crucial importância para a manutenção e desenvolvimento não 

apenas da geração atual, mas também das gerações futuras7. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

SITUAÇÃO DOS ESTADOS DO NORDESTE EM RELAÇÃO AO ICMS-

ECOLÓGICO 
 

Atualmente, existem poucos estados brasileiros que já aderiram ao ICMS-Ecológico, especialmente no 

Nordeste. A seguir é apresentada uma tabela com a relação dos estados nordestinos quanto à adesão do ICMS-

Ecológico.  
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Tabela 01 – Lista dos Estados do Nordeste Brasileiro que Possuem legislação de ICMS-Ecológico 

ESTADOS DO NORDESTE QUE POSSUEM LEGISLAÇÃO DE 

ICMS-ECOLÓGICO 

ESTADO POSSUI LEI ESTADUAL Nº 

ALAGOAS NÃO - 

BAHIA NÃO - 

CEARÁ SIM 29.306 de 2008 

MARANHÃO NÃO - 

PARAÍBA SIM 9.600 de 2011 

PERNAMBUCO SIM 11.899 de 2000 

PIAUÍ SIM 14.348 de 2010 

RIO GRANDE DO NORTE NÃO - 

SERGIPE NÃO - 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 
 Conforme apresentado na tabela 01 dos nove estados que compõem o Nordeste, apenas quatro deles 

possuem o ICMS-Ecológico, são eles: Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, os quais serão analisados de acordo 

com materiais disponibilizados em periódicos, livros, sites, etc. 

 

Ceará 

O Estado do Ceará tem uma população estimada de 9.075.649 habitantes, sua área da unidade territorial é 

de 148.887,633 km². 14 

A decisão para criação do ICMS-Ecológico no Ceará foi da Associação Caatinga, representante das 

RPPNs do estado, que teve o apoio de outras entidades da sociedade civil, academia, membros da Comissão 

Técnica e do Comitê Gestor do Programa Selo Município Verde e também de parlamentares da Assembleia 

Legislativa. 

O Ceará adotou o ICMS Socioambiental considerando, além de meio ambiente, a educação e a saúde 

entre outros critérios de repasse. Na repartição, ficam 18% pelo Índice Municipal de Qualidade Educacional 

(IQE); 5% pelo Índice Municipal de Qualidade as Saúde (IQS); e 2% pelo Índice Municipal de Qualidade do 

Meio Ambiente (IQM) 6. 

Nos 2% do IQM estão presentes critérios que se resumem à existência ou não de Sistema Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, devidamente licenciado6. 

O Ceará é o estado que deu o maior peso a um critério ligado ao desempenho em políticas públicas, onde 

18% é voltado para o indicador de resultado de “qualidade” na educação. Outro detalhe diz respeito à fórmula do 

IQE que combinam indicadores de ensino fundamental e alfabetização com o delta do desempenho nestes 

quesitos. Em outros estados, os critérios ligados à educação são geralmente calculados em cima da relação de 

alunos matriculados com a capacidade máxima de atendimento15. 

 

Paraíba 

O Estado da Paraíba é um dos menores estados do Brasil, contudo depositário de notável variação de 

paisagem natural, com a existência de rios perenes e intermitentes, vegetação variada e relevo marcado por 

planícies, planaltos, serras e vales.  

Em 21 de dezembro de 2011 foi publicada a Lei nº. 9.600, que instituiu o ICMS-Ecológico no Estado da 

Paraíba6. A Lei prevê a destinação de 5% do ICMS arrecadado pelo estado para os municípios que abrigarem, na 

totalidade ou em parte de seu território, uma ou mais unidades de conservação públicas e/ou privadas, instituídas 

nos âmbitos municipal, estadual e federal, considerados os critérios de qualidade a serem definidos e aferidos 

pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), o órgão estadual responsável pela 

gestão ambiental, e 5% destinados aos Municípios que promovam o tratamento de, pelo menos, 50% do volume 

de lixo domiciliar coletado, provenientes de seu perímetro urbano, podendo esses recursos serem repassados 

cumulativamente6. 

A Paraíba arrecadou R$ 3.248.745.000,00 de ICMS no ano de 2012, e deste valor, calculou-se que R$ 

812.186.250,00 corresponderam aos 25% que as Constituições (Paraibana e Federal) permitem repassar aos 

municípios. Destas cifras, tem-se que R$ 81.218.250,00, ou seja, 10% poderiam ser divididos nos critérios 

ecológicos da Lei nº. 9.600/2011. 

Os dados encontrados nos órgãos ambientais mostram que os Municípios de Alhandra, Araruna, Areia, 

Baía da Traição, Bananeiras, Bayeux, Boa Vista, Caaporã, Cabaceiras, Cabedelo, Cacimba de Areia, Campina 

Grande, Catingueira, Conde, João Pessoa, Lucena, Mãe D‟água, Mamanguape, Marcação, Mataraca, Maturéia, 

Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Rio Tinto, Santa Rita, Santa Teresinha, São João do Cariri, São João do Tigre, 
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São José dos Cordeiros, Sapé, Solânea e Sousa, poderiam usufruir do 1º critério do ICMS ecológico, recebendo 

R$1.230.585,22 cada um15. 

 

Pernambuco 

O Estado de Pernambuco, tem uma população estimada de 9.496.294 habitantes. Sua área da unidade 

territorial é de 98.076,021 km² 10. 

A política pernambucana foi inspirada ainda em uma pioneira experiência paranaense do ICMS 

ecológico. O ICMS ecológico surgiu no Brasil como uma forma de compensar os municípios pela existência de 

Unidades de Conservação (UCs) e mananciais hidrológicos; posteriormente foi percebido que também pode 

servir como incentivo à criação de novas UCs. Os critérios sociais constituindo o que vem a ser o ICMS 

socioambiental de Pernambuco servem justamente para melhor distribuir os recursos diante das necessidades 

peculiares deste estado. 

O ICMS Ecológico, que é a parcela ambiental do ICMS Socioambiental, foi estabelecido em Pernambuco 

por meio da Lei Estadual nº. 11.899/00 e determina que parte dos recursos do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços seja repassada aos municípios que contribuem para a preservação do meio ambiente, 

melhoria das condições de saúde e educação.  

Até agosto de 2018 foram repassados, pela Secretaria da Fazenda do Estado, R$ 59.427.861,49. Dos 184 

municípios pernambucanos, 34 receberam, em 2013, a parcela do ICMS Socioambiental relativa à destinação 

adequada do lixo; 38 receberam esta parcela em 2014; 33 municípios em 2015; 54 em 2016, 54 em 2017 e em 

2018, 61 estão recebendo¹¹. 

O ICMS-Ecológico de Pernambuco se expressa como um significativo instrumento para aperfeiçoar a 

eficiência da gestão municipal, sendo uma política simples, de baixo custo e eficaz. A sua inteligibilidade reside 

no fato de que ela não necessita de nenhuma análise mais completa para ser assimilada e para engajar seus 

atores. Revela-se ainda como uma política de baixo custo porque se trata apenas de um melhor manuseio dos 

recursos já disponíveis a serem transferidos para os municípios, em que se gratifica melhor àqueles municípios 

que fazem por merecer evoluindo seus indicadores socioeconômicos. 

A seguir, serão apresentados os repasses realizados do estado de Pernambuco para seus municípios, 

conforme informações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). 

 

Tabela 02 – ICMS-Ecológico Repassado aos Municípios de Pernambuco de 2013 a 2017 

ICMS-ECOLÓGICO REPASSADO AOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS 

ANO REPASSE (R$) 

2013 67.958.918,53 

2014 73.028.746,30 

2015 75.688.805,12 

2016 81.373.711,28 

2017 84.437.498,11 

TOTAL  382.487.679,34 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 
 A tabela anterior evidencia os valores repassados aos municípios de Pernambuco dos anos de 2013 a 

2017. Os dados demonstram o aumento gradativo dos valores ao passar dos anos, o que pode indicar uma maior 

preocupação por parte dos municípios pernambucanos em relação à preservação ambiental. 

 

Piauí 

O Piauí é uma das 27 unidades federativas do Brasil, com cerca de 3.212.180 habitantes e possui uma 

área de 251.577,78 km². 

Concebido no Piauí em 2008, e alterado em 2014, o ICMS-Ecológico traz regras que regulamentam o 

acesso dos municípios ao dinheiro destinado ao programa. No entanto, dos 224 municípios do Piauí, só sete 

prefeituras estão habilitadas para receberem o recurso neste ano. O número representa apenas 3% do total de 

cidades do estado e mesmo com o baixo percentual, é o triplo de cidades habilitadas ano passado, quando apenas 

Teresina e Campo Maior receberam o recurso.  
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No caso do Piauí, não é viável dizer que sua adoção tenha colaborado para melhoria dos níveis de 

conservação ambiental no estado, sobretudo porque, mesmo com a edição da Lei Estadual nº.  5.813, em 2008, 

que instituiu o ICMS-Ecológico no Piauí, este método não chegou a ser efetivamente empregado e não houve 

distribuição das receitas tributárias nela previstas até a presente data.   

Ora, a implementação legislativa do instituto do ICMS Ecológico não é suficiente para alcançar a 

finalidade de desenvolvimento ambiental a que ele se destina. Ao contrário, é preciso que os instrumentos 

idealizados e positivados pelo legislador sejam efetivamente adotados pelo poder público competente, o que 

invariavelmente depende de vontade política. 

 

MUNICÍPIOS NORDESTINOS QUE RECEBEM O REPASSE DE ICMS-

ECOLÓGICO 
 

Apesar das instituições das Leis de ICMS-Ecológico nos estados citados anteriormente, nem todos os 

estados estão realizando os repasses, bem como a maioria dos municípios ainda não apresentam dados relativos a 

este incentivo. Assim, foram verificados os dados apresentados na Tabela a seguir:  

 

Tabela 03 – Quantidade de Municípios que Recebem o ICMS-Ecológico 

 Quantidade de Municípios que Recebem o ICMS-Ecológico 

Estado Total de 

Municípios 

Municípios 

Participantes (Qtde.) 

Participação dos 

Municípios  

Ano 

Ceará 184 - - - 

Paraíba 223 33 15% 2012 

Pernambuco 185 98 53% 2018 

Piauí 224 07 3% 2017 

TOTAL 816 138 17% - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como pode ser verificado na tabela acima, os municípios que recebem o repasse de ICMS-Ecológico, no 

Estado de Pernambuco, no ano de 2018, do total de 185 municípios, 98 municípios recebem, no estado da 

Paraíba, no ano de 2012, dos 223 municípios, 33 recebem, no Estado do Piauí dos 224 municípios, apenas 7 

estão aptos para receber o repasse, já no estado do Ceará não foram encontrados dados para incluir na pesquisa. 

De uma forma geral, nota-se ainda uma baixa participação dos municípios neste “projeto” de estímulo ao 

desenvolvimento sustentável, nos estados do nordeste, com apenas 17% dos municípios dos Estados que já 

adotaram o ICMS-Ecológico apresentando dados ligados a essa premissa. O único estado nordestino que 

apresentam um percentual bastante satisfatório é Pernambuco, com 53% dos seus municípios. 

 

CONCLUSÃO 
 

A política fiscal do ICMS-Ecológico é uma realidade no Brasil e representa uma iniciativa governamental 

que busca beneficiar, por meio de maiores repasses do ICMS, aos municípios que adotam instrumentos 

preestabelecidos para prevenir e recuperar o meio ambiente4.     Com base nessa 

premissa este artigo se propôs a fazer uma breve explanação em relação ao ICMS-Ecológico nos estados do 

Nordeste, através deste levantamento pode ser verificado que do total dos 9 estados pertencentes ao Nordeste, 

apenas 4 deles estão aptos a receber ou recebem o ICMS-Ecológico. 

Notou-se ainda que o estado com mais municípios que recebem o incentivo é o de Pernambuco, com 98 

dos seus 185 municípios que receberam o incentivo até 2018.  

Em relação a valores repassados, os únicos estados que foram encontrados dados sobre valores são 

Pernambuco e Paraíba. Entretanto, não foi possível fazer comparativo, pois os anos que foram encontrados os 

valores são distintos. 

Com base nos dados analisados, pode-se concluir que o ICMS-Ecológico é um instrumento que contribui 

de forma incontestável para a preservação das reservas naturais. É um grande aliado dos municípios em busca de 

um meio ambiente equilibrado e sustentável, mas ainda há uma carência em relação à instituição e aplicação nos 

estados do nordeste brasileiro. 

Como limitações, os resultados do estudo não puderam ser aprofundados devido a escassez de trabalhos e 

de informações acerca do assunto em questão. 
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Neuroeconomia: implicações da tomada de decisão na economia do 

consumo, apontamentos no município de Santana do Ipanema-Alagoas 
 

Hiara Teixeira Ferreira Silva, hiarateixeira@hotmail.com 

 

RESUMO: O presente artigo discorre sobre termo neuroeconomia que é a neurociência aplicada à tomada de 

decisões, que unem conhecimentos da área da economia comportamental87, psicologia, e a neurociência88. Deste 

modo, serão ilustrados importantes diagnósticos através de uma pesquisa qualitativa através de uma análise de 

estudo de caso, quanto aos meios, a pesquisa é de campo, recorrendo à aplicação de entrevistas, questionários 

semiestruturados, com o objetivo de diagnosticar os fatores decisivos que os consumidores utilizam na tomada 

de decisões, e como isso afeta a economia local. O podemos avaliar que os indivíduos não são sempre racionais 

em suas escolhas, e que aspectos emocionais possuem importante papel na formação das preferências e no 

processo final de escolha. 

 

PALAVRAS CHAVE: Neuroeconomia. Tomada de Decisões. Santana do Ipanema-AL. 

 

Neuroeconomics: implications of the decision-making in the economy of 

consumption, points in the municipality of Santana do Ipanema-Alagoas. 

 
ABSTRACT: This article discusses the term neuroeconomics, which is neuroscience applied to decision 

making, which brings together knowledge from the field of behavioral economics, psychology, and 

neuroscience. In this way, important diagnoses will be illustrated through a qualitative research through a case 

study analysis, in the means, field research, through the application of interviews, semi-structured 

questionnaires, in order to diagnose the decisive factors that the consumers use in decision-making, and how this 

affects the local economy. We can evaluate that individuals are not always rational in their choices, and that 

emotional aspects play an important role in the formation of preferences and the final process of choice. 
 

KEYWORD: Neuroeconomics. Decision-making. Santana do Ipanema-AL 

 
INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil passa por um conturbado momento político e econômico e a perspectiva a cerca do 

futuro do país é imensa, o sucesso econômico tem trazido consigo muitos desafios de onde surgem muitas 

possibilidades. Contudo, a solução para a transposição destas barreiras ao desenvolvimento econômico desagua 

muitas vezes na incapacidade dos agentes econômicos tomarem decisões raciocinais em termos de alocação de 

recursos no país.  

Segundo Regis Menegat (2016). O termo neuro que advém da neurociência que estuda como a nossa 

mente funciona, e a economia origina-se do estudo de como administrar recursos escassos, nossos sentidos e 

comportamentos mentais e por isso a neuroeconomia origina-se por uma abordagem recente que contesta a 

economia, a psicologia, a neurociência e os dados computacionais com o intuito de obter modelos que melhor 

retratem a tomada de decisões na economia dos indivíduos.  

                                                             
87 ÁVILA Flávia e BIANCH Ana Maria (2014 ).Economia Comportamental é uma disciplina relativamente 

nova, decorrente da incorporação, pela economia, de desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas no 

campo da psicologia, da neurociência e de outras ciências sociais. Seus pesquisadores partem de uma crítica à 

abordagem econômica tradicional, apoiada na concepção do “homo economicus que é descrito como um 

tomador de decisão racional, ponderado, centrado no interesse pessoal e com capacidade ilimitada de processar 

informações”.  
88 Os autores RITES, Clay; BRITES Luciana (2016), afirmam que a neurociência consiste no estudo sobre o 

sistema nervoso e suas funcionalidades, além de estruturas, processos de desenvolvimento e alguma alteração 

que possa surgir no decorrer da vida. É uma análise minuciosa sobre o que manda e desmanda em nossa vida. 

 

https://neurosaber.com.br/aspectos-neurologicos-de-aprendizagem/
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As pessoas possuem diferentes formas de comportamento ao consumir, somente a psicologia não 

consegue explicar tais escolhas, partindo dessa ideia tornou-se necessário o estudo e aprofundamento das teorias 

microeconômicas. A pesquisa da neuroeconomia se tornou mais atrativa, com o intuito de verificar do 

comportamento dos indivíduos em diversas situações, e buscar uma vertente diferente dos modelos atuais este 

novo ramo da economia caracteriza pela área das finanças comportamentais. Os economistas e os neurocientistas 

estavam em busca de solucionar a mesma pergunta: Como as pessoas tomam decisões? Após muitas conversas, 

decidiram se unir e formar uma matéria dedicada a estudar isso, unindo a economia e a psicologia como 

instrumento da neurociência. Sendo chamada de Neuroeconomia, mas afinal o que tem de tão especial nessa 

nova matéria.  

Apesar da Neuroeconimia ser bastante recente já vem dando contribuições a ciência econômica, tendo 

inclusive provado por meio de observação em laboratório a teoria do prospecto desenvolvida por Daniel 

Kahneman, Ph.D. em Psicologia, aborda três temas sobre o indivíduo: generosidade, diferença entre razão e 

inteligência e equilíbrio entre sorte e esforço pessoal, vencedor do Prêmio Nobel Memorial em Ciências 

Econômicas de 2002, notável por seu trabalho em finanças comportamentais e psicologia hedônica. Kahneman e 

Tversky (1979) estabeleceram à teoria da perspectiva a ideia de que somos naturalmente egoístas deve levar em 

conta seu contraponto: também somos naturalmente generosos. Sobre a inteligência, argumenta que a capacidade 

de resolver problemas, de ser inteligente, não implica racionalidade, a capacidade de monitorar a qualidade dos 

pensamentos. 

A neuroeconomia tem seus méritos e pode chegar longe, entretanto, para que ela seja capaz de evoluir, 

ela terá que superar vários desafios, alguns deles é a confiabilidade incerta e a validade dos resultados. Sendo 

uma teoria muito recente, o termo neuroeconomia em situações de tomada de decisões, tendo como o papel 

desempenhado pela emoção e seus aspectos fisiopatológicos, que advém da teoria da escolha do consumidor 

derivada da teoria microeconômica, analisando como podemos reagir no processo de escolhas, trazendo 

perspectivas para a explicação ao consumismo, denominada como uma compulsão que leva o indivíduo a 

comprar de forma desiquilibrada e sem a necessidade de alguns bens, sendo influenciado pelos meios de 

comunicação que apelam ao capitalismo, não é à toa que a sociedade contemporânea seus indivíduos são 

denominados como uma ´´sociedade do consumo``.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O ponto inicial deste artigo é o estudo de caso realizado no município de Santana do Ipanema – 

Alagoas, onde foi desenvolvido em virtude da análise qualitativa, baseada em questionários, entrevistas 

semiestruturadas e referenciais teóricos que possam auxiliar no melhor entendimento sobre a neuroeconomia, de 

como os indivíduos locais realizam suas escolhas, com quais argumentos eles tomam suas decisões. Obtendo 

uma amostra de cerca de 120 indivíduos entrevistados, dos quais serão organizados e analisados, em busca de 

revelar alguns paradigmas pouco observados, a coleta de informações formam 67,2% do sexo feminino, 31,9 % 

do sexo masculino e 0,9 % sexo não indefinido, de idades a partir de quinze anos a vinte anos, de vinte e um até 

os vinte e cinco, e de 26 por diante, apresentados nos gráficos  abaixo:. 

                     
 gráfico I 
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Desta forma, sendo o processo de tomada de decisão algo não trivial, fez-se necessário a criação de 

modelos probabilísticos que levassem em consideração não apenas os ganhos esperados pela escolha de cada 

alternativa, mas também os riscos envolvidos nestas escolhas. Assim, tiveram origem os primeiros modelos que 

representavam como indivíduos tomavam suas decisões, denominados “teorias clássicas da decisão”. Tais 

modelos foram, em geral, desenvolvidos por economistas e estatísticos e utilizaram métodos matemáticos para 

entender o comportamento humano. 

  Na economia da ação, o esforço é um custo, e a aquisição de habilidade é impulsionada pelo equilíbrio 

de benefícios e custos. A preguiça é algo profundamente arraigado em nossa natureza. A ideia de dinheiro evoca 

individualismo: uma relutância a se envolver com os outros, a depender de outros ou a aceitar pedidos dos 

outros. A psicóloga que conduziu essa pesquisa notável, Kathleen Vohs, mostrou-se, de maneira louvável, 

contida em discutir as implicações de suas descobertas, deixando a tarefa aos seus leitores. Seus experimentos 

são profundos, suas descobertas sugerem que viver em uma cultura que nos cerca com lembretes de dinheiro 

pode moldar nosso comportamento e nossas atitudes de maneiras a respeito das quais não temos consciência e 

das quais talvez não nos orgulhemos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Como as respostas emocionais são em geral automáticas, em grande parte dos casos decidimos pelo 

prazer imediato, nos esquecendo do futuro, é o que acontece com a maioria das pessoas impulsivas, que têm 

dificuldade de se conter nestes tipos de decisões. Podendo ser analisado no gráfico 4 as informações fornecidas 

pelos entrevistados, afirmando que cerca de 76,6% já compraram por impulso e outros 23,4 % afirmam que não 

compram por impulso.  

  
gráfico II 

 
Como as respostas emocionais são em geral automáticas, em grande parte dos casos decidimos pelo 

prazer imediato, nos esquecendo do futuro, é o que acontece com a maioria das pessoas impulsivas, que têm 

dificuldade de se conter nestes tipos de decisões. Muitas de nossas decisões possuem um simples trade-off, 

consumir agora ou depois. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em postergar seu consumo? Com a 

ajuda da neurociência tornou-se possível responder a esta questão.  

No ser humano o sistema cortical é responsável pelo processamento das consequências de longo prazo 

de nossas ações. Desta maneira, quando deparamos com este tipo de trade-off e literalmente “raciocinamos” 

sobre ele o nosso pré-frontal córtex está avaliando as alternativas e suas consequências. Para afirmar tais teorias 

os dados coletados apontam no gráfico 5 que cerca de 57,3 % dos casos analisados assumem ser consumistas, 

contra 42,4% afirma que não são, sendo sua maioria que assumem gastar além da sua renda per capta. 

Neste sentido, umas das primeiras lições que a neurociência pôde fornecer é que o comportamento 

humano de tomada de decisão não é tão simples e aspectos emocionais possuem papel muito mais relevante na 

formulação de nossas decisões do que se imaginava. Graças à neurociência, aspectos emocionais passaram a ser 

incorporados na formação de preferências e a influenciar nos processos de escolhas.  
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gráfico III 

 
Fernando Pessoa (1996) afirma que: 

 

´´O homem é um animal irracional, exatamente como os outros. a única diferença é 

que os outros são animais irracionais simples, o homem é um animal irracional 

complexo. É está a conclusão que nos leva a psicologia científica, no seu estado atual 

de desenvolvimento. O subconsciente, inconsciente, é que dirige a impera, no homem 

como no animal, a consciência, a razão, o raciocínio são meros espelhos. O homem 

tem apenas um espelho mais polido que os animais que lhe são inferiores``.  

 

 

Acreditar que somos donos dos nossos atos principalmente no nosso âmbito econômico é um tanto 

quanto perigoso, em termos de destruição dos aspectos de valor econômico, A neuroeconomia utiliza a 

irracionalidade para analisar não só para aprendizagem, mas também para a identificação de políticas diante dos 

agentes e da comunidade como todo, daí a importância desse processo tem para Neuroeconomia. 

De qualquer maneira, todos estes exemplos têm contribuído de maneira prática para o entendimento do 

mecanismo interno de escolhas. Graças aos avanços proporcionados pela neurociência e áreas afins, os 

indivíduos deixaram de ser vistos como seres racionais e previsíveis. Foi possível demonstrar que muitos outros 

aspectos, como as emoções, os mecanismos de captação de informações, localidades do cérebro acessadas e 

hormônios, contribuem para que a tomada de decisão seja algo não trivial. Por que as pessoas compram tanto.  

Cerca de 85% dos clientes fazem compras inconscientes principalmente às mulheres, e induzidas a 

promoção, liquidação, 50% de desconto por que é branco escrita em vermelho, as cores produzem serotonina 

hormônio da alegria, quanto maior nosso cérebro relaciona a recompensa. É o inconsciente que nos rege são 

pensamentos, sentimentos, desejos inconscientes que impulsionam nosso desejo de compra que tomamos todos 

os dias da nossa vida. 

Cerca de 98% dos entrevistados afirmam que um bom atendimento é essencial nas suas compras, 

prezando um boa qualidade, durabilidade e dependendo do produto e o conforto, pesquisando preços e as 

melhores condições de pagamento. Neste caso, o cérebro seria composto de dois sistemas de tomada de decisão. 

Um, o deliberativo ou cognitivo, onde a tomada de decisão ocorreria de forma racional. O segundo seria o 

afetivo ou intuitivo, onde algumas decisões são tomadas levando em conta nosso estado emocional a intuição e 

também nossas experiências. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho apresentou o novo ramo da ciência chamada de neuroeconomia, que prometem 

revolucionar o modo como se entende as decisões dos indivíduos, entre elas as relacionadas ao consumo, além 

de evidenciar razões prováveis para seus surgimentos e apontar alguns relevantes progressos que ambas têm 

realizados nesta área. Como foi possível verificar está nova corrente do saber surgem da necessidade de se 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1194 

entender cada vez melhor a maneira como os indivíduos tomam suas decisões, a pouca observação do 

aprofundamento teórico, resultam em modelos que não explicam, de fato, o comportamento real do indivíduo. 

Aliando conceitos da economia e administração a aspectos provenientes da psicologia, neurociência e 

outras ciências cognitivas, neuroeconomia passaram a incorporar aspectos que outrora não eram considerados 

com o intuito de se entender melhor a dinâmica do processo de escolha dos indivíduos. O mapeamento de 

decisões inconscientes através das técnicas da neurociência tem conseguido explicar o comportamento que vai 

além de apenas uma vontade consciente, dando condições à economia e ao fundo às informações que possuem. 

De fato, uma das principais lições apreendidas é que os indivíduos não são sempre racionais em suas 

escolhas. Aspectos emocionais possuem importante papel não apenas na percepção das alternativas, mas também 

na a formação das preferências e no processo final de escolha. Este ponto levantado possibilita explicar as razões 

pelas quais indivíduos tomam decisões consideradas "sub-ótimas" para os modelos tradicionais.  

Com relação ao futuro, estudos já caminham na direção de se usar as técnicas oriundas da neurociência 

para avaliar, cognitivamente a resposta de formas, cores, cheiros, aspectos diversos, tudo com o intuito de se 

garantir a máxima satisfação dos consumidores. Enquanto tais recursos não se tornam de acesso amplo a todos, o 

que se pode afirmar é que pesquisas tem colaborado para um entendimento global acerca de como os indivíduos 

tomam suas decisões, e por se basearem em descrições realistas do comportamento humano e das forças que os 

conduzem a tal, estas estão mudando a maneira como os indivíduos são entendidos, como estes são vistos pelas 

empresas e como suas preferências podem ser satisfeitas. 
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RESUMO: Um dos setores que mais aparecem problemas e vulnerabilidade a riscos sociais é a agricultura de 

subsistência ou enfocando principalmente na agricultura familiar. Relevante aos casos houve uma necessidade de 

criarem estratégias adequadas para a situação, e uma delas foi direcionar prioritariamente as políticas públicas a 

esse setor. Com isso esse artigo objetivou estudar a situação do funcionamento do PAA na região do interior de 

Arapiraca – AL, que tem como características a alta densidade de famílias engajadas na produção rural de 

pequeno porte, ou seja, na agricultura familiar. A pesquisa permitiu mostrar os efeitos e dinâmicas causadas pelo 

PAA, tal como o aumento da produção, o funcionamento do programa na visão dos produtores e a geração de 

renda. Foi possível concluir que o programa tem trazido várias conquistas para os agricultores familiares e 

trazendo assim impactos positivos perante os indivíduos como também quanto ao coletivo. 

 

PALAVRA-CHAVE: Políticas Públicas, Vulnerabilidade econômica e Agricultura de Subsistência. 

 

ABSTRACT: One of the sectors that most appear problems and vulnerability to social risks is subsistence 

farming or focusing mainly on family farming. Relevant to the cases there was a need to create adequate 

strategies for the situation, and one of them was to direct public policies to this sector. This article aimed to study 

the situation of the PAA in the interior region of Arapiraca - AL, which has as characteristics a high density 

region of families engaged in small rural production, that is, in family agriculture. The research allowed to show 

the effects and dynamics caused by the PAA, such as increased production, the vision of the operation of the 

program in the perspective of the producers and the generation of income. It was possible to conclude that the 

operation of the program has brought several achievements to the family farmers and thus bring good impacts to 

the individuals regarding the collective. 

 

KEYWORDS: Public Policies, Family Agriculture and PAA. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Desde a fundação das políticas públicas voltadas para os pequenos produtores, que segundo Anjos (2004) 

ocorreu no ano de 1995 com o inicio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, se teve 

um marco visivelmente decisivo no destino futuro da agricultura familiar brasileira. A assertiva da mudança 

ocorrida faz correspondência aos objetivos do programa, que se preconizam justamente em fortalecer as 

atividades desenvolvidas pelos agricultores familiares, de modo a que a classe dos agricultores familiares possam 

se integrar a cadeia agrícola, assim, possibilitando a aumento de geração de renda, proporcionar a agregação de 

valor da sua produção e propriedade, intermédio a modernização do sistema produtivo, 

valorização/reconhecimento do produtor rural e a profissionalização dos produtores familiares (CEPLAC, SEM 

ANO). 

 

Agricultura Familiar 

 

A agricultura familiar vai se caracterizar principalmente pela mão de obra não assalariada, produção de 

subsistência e uma baixa geração de renda onde os próprios produtores são ao mesmo tempo “donos de sua 

empresa” e “empregados” compartilhando todas as atividades dentro da família. “A agricultura familiar 

mailto:mabelima500@gmail.com
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caracteriza-se como sendo uma atividade em que a família ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de 

produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo” (MIRANDA, 2016 apud WANDERLEY, 1985). 

Segundo cunha (2015) a agricultura familiar teve seu reconhecimento como relevante categoria social e 

política do Estado Brasileiro apenas a partir dos anos 90, essa mudança ocorreu principalmente pelas impulsões 

reivindicadas pelos movimentos sociais do campo, pesquisas cientificas e essencialmente pelo motivo em que se 

observa o amplo predomínio da agricultura familiar no Brasil. 

Devido a essas transformações, Salgado (2015) falará que agricultura familiar aos poucos vem ganhando 

um amplo espaço nos debates sobre a construção de políticas públicas no Brasil, nisso, mostram a importância 

dessa categoria social para um melhor desenvolvimento socioeconômico com maior taxa de equilíbrio e 

sustentabilidade no meio rural. 

 

Programa de Aquisição de Alimentos 

 

O PAA foi o primeiro programa de aquisição institucional de alimentos da agricultura familiar criado pelo 

Brasil, tendo como objetivos principais os seguintes pontos: (I) apoiar os agricultores familiares por meio do 

incentivo à produção e da garantia de acesso ao mercado; (II) distribuir alimentos para pessoas em insegurança 

alimentar e nutricional; (III) construir estoques estratégicos de produtos agrícolas; (IV) promover o 

abastecimento alimentar por meio de compras governamentais, inclusive para prover a alimentação escolar, 

quando necessário, nos âmbitos municipal, estadual, distrital e federal, e nas áreas abrangidas por consórcios 

públicos; (V) constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares; (VI) apoiar a 

formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais da agricultura familiar; (VII) fortalecer 

circuitos locais e regionais e redes de comercialização; (VIII) promover e valorizar a biodiversidade e a 

produção orgânica e agroecológica de alimentos, incentivarem hábitos alimentares saudáveis em nível local e 

regional; e (IX) estimular o cooperativismo e o associativismo (MDS, 2014). Contudo, o Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS) deu ênfase aos três primeiros pontos como os mais básicos e importantes 

(SALGADO, 2015 apud SWENSSON, 2015). 

Segundo o MDS (2014) para atender aos objetivos e finalidades do programa, foi necessário ser 

divido/estruturado em modalidades, constituindo elas em: 

Compra com Doação Simultânea: compra de alimentos diversos e doação simultânea às entidades da 

rede socioassistencial, aos equipamentos públicos de alimentação e nutrição e, em condições específicas 

definidas pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - GGPAA, à rede pública e 

filantrópica de ensino, com o objetivo de atender demandas locais de suplementação alimentar de pessoas 

em situação de insegurança alimentar e nutricional; 

Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite: compra de leite que, após processamento, é doado aos 

beneficiários consumidores com o objetivo de atender às demandas locais de suplementação alimentar de 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Esta modalidade é executada somente nos 

estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais; 

Compra Direta: compra de produtos definidos pelo GGPAA, com o objetivo de sustentar preços, atender 

às demandas de programas de acesso à alimentação, às necessidades das redes socioassistenciais e para 

constituir estoques públicos; 

Apoio à Formação de Estoques: apoio financeiro para a constituição de estoques de alimentos por 

organizações fornecedoras, para posterior comercialização e devolução de recursos ao poder público ou 

destinação aos estoques públicos; 

Compra Institucional: aquisição voltada para o atendimento às demandas de consumo de alimentos por 

parte da união, estados, distrito federal e municípios, com recursos financeiros próprios. Por esta 

modalidade poderão ser abastecidos hospitais públicos, quartéis, presídios e restaurantes universitários, 

dentre outros. 

Desde a criação do programa, segundo Salgado (2015) foi realizado inúmeras avaliações e junto com elas 

são feitas reformulações que ajudam a melhorar a viabilidade do programa, deixando-o ainda mais útil para o 

agricultor familiar.  

Contudo, há estudos realizados a base de analisar o funcionamento do programa (BATISTA, 2016; 

HESPANHOL, 2013), ainda são encontradas limitações e problemas dentro dele que não o torna acessível a 

todos os agricultores familiares do país. Relativo a esse problema, este presente estudo/pesquisa tem como 

objetivo estudar a situação do funcionamento do PAA na região do interior de Arapiraca – AL, que tem como 

características a alta densidade de famílias engajadas na produção rural de pequeno porte, ou seja, na agricultura 

familiar. 
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METODOLOGIA 
 

Para ocasionar o alcance dos objetivos alvejados, nesse trabalho optou-se em fazer uma pesquisa 

exploratória de abordagem qualiquantitativa, com foco e predominância qualitativa, especificamente pela 

entrevista de profundidade que segundo Malhotra (2001) se caracteriza por uma pesquisa não estruturada, sendo 

ela baseada em pequenas amostras, que irá proporcionar insights e a compreensão no contexto do problema. 

Foram usados ainda dados secundários e primários, que partiu de uma busca bibliográfica do que já havia sobre 

o contexto e a situação em tese, além do apropriamento da utilização da observação participante que foi sucedida 

por entrevistas não estruturadas e semi-estruturadas. 

A pesquisa foi realizada no interior da cidade de Arapiraca – Alagoas, que segundo o IBGE (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA) no ano de 2017 a população total estimada era de 234.185 

e no censo de 2010 tinha uma população rural estimada em 32.525, sendo essa estimação dividida em 49,8% de 

homens e 50,2% de mulheres. 

O município está localizado na Mesorregião do Agreste Alagoano e na Microrregião 

Geográfica de Arapiraca, limitando-se ao norte com Craíbas, Igaci e Coité do Nóia; 

ao sul com Feira Grande, São Sebastião e Junqueiro; a leste com Limoeiro de 

Anadia e Junqueiro e a oeste com Lagoa da Canoa e Feira Grande. Arapiraca possui 

uma área de 351,5 km2, que corresponde a 12% da área total do Estado e se encontra 

a uma distância de 135 km de Maceió (SOUZA e MARISCO, 2009, pag. 60). 

As entrevistas foram realizadas em quatro pontos do interior de Arapiraca, onde a partir de agora serão 

identificados como: Agricultor 1, Agricultor 2, Agricultor 3 e Agricultor 4. Os quatros locais onde estão situadas 

as propriedades dos Agricultores 1, 2, 3 e 4 são respectivamente nominados e localizados geograficamente como 

Povoado Pé leve (9°48'05.8"S  36°33'26.6"W), Batingas (9°49'31.9"S 36°35'57.7"W), Balsamo (9°48'56.4"S 

36°35'53.6"W) e Balsamo (°49'14.4"S 36°35'51.8"W). Os agricultores entrevistados foram indicados pela 

presidente da Cooperativa Cooperal, segundo a presidente, os agricultores indicados estão todos regularizados 

com Cooperativa e presentes no programa fazendo suas ações de venda e respectivamente o recebimento pelos 

produtos. 

A observação participante aconteceu no dia de campo realizado com os agricultores que se deu pela visita 

in loco para realizar as entrevistas e conhecer a realidade na qual os agricultores estão inseridos. As informações 

observadas e obtidas durante as visitas aos diversos espaços foram registradas em um diário de campo. As 

entrevistas semi-estruturadas foram realizadas presencialmente, cujos sujeitos de pesquisa foram, unicamente, os 

cooperados fornecedores para o PAA da Cooperal. Os roteiros foram estruturados a partir da categorização dos 

atores envolvidos no processo, quais eles foram especificamente os agricultores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Funcionamento do Programa na visão dos produtores 

 

A visão dos produtores em relação ao funcionamento do programa é em suma a mais importante, pois são 

eles que são atingidos diretamente pelas políticas de funcionamento, todas as mudanças devem passar por eles 

que sabem suas limitações de produção e até que ponto o programa está os beneficiando. 

 A pesquisa apontou que os produtores da agricultura familiar do interior de Arapiraca tem um 

conhecimento empírico e se dizem satisfeitos com o funcionamento do programa, uma vez que o mesmo 

conseguiu atingir umas das suas metas que é o aumento da renda e trazendo benefícios para a produção, assim 

como disse o Agricultor 3. 

 

Ajudou muito porque antes era complicado, por que você joga tudo na mão do 

atravessador só que é pouco, aí a gente tem um projeto desse de 6.500 reais pra 

gente é uma boa, negócio de plantar macaxeira, quiabo, cuentro  na época que a 

gente tem já manda pra lá (AGRICULTOR 3). 

 

No gráfico 1, podemos notar o grau de satisfação em porcentagem do quanto os agricultores estão 

satisfeitos com o funcionamento do programa, que como consta na fala do agricultor acima, o PAA ajudou 

bastante na venda dos produtos do agricultor familiar que antes deixava tudo na mão do atravessador, saindo 

apenas com uma pequena parte  do que a mercadoria valia, pois o atravessador acaba comprando a um preço 

muito baixo. 
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Um dos dados encontrados em semelhança a outros estudos foi o caso do atravessador na cadeia 

produtiva, que é um dos pioneiros em desestabilizar o preço dos produtos da agricultura familiar, pois compra os 

produtos diretamente na mão dos produtores e assim não dando a oportunidade de variação de preço, 

estabelecendo assim o preço que o atravessador quiser comprar. O PAA abre então para o agricultor familiar 

uma oportunidade de não depender unicamente do atravessador como fala GRISA (2011): "Ademais, a garantia 

de comercialização significa o fortalecimento da autonomia dos agricultores em relação aos atravessadores". 

 

Gráfico 1: Grau de aprovação dos agricultores sobre o PAA. 

 
Como está representado no gráfico 2, a pesquisa apontou que antes do PAA os produtores dependiam 

unicamente dos atravessadores ou da feira livre local, onde mesmo indo pra feira os preços continuavam baixos 

pois o reconhecimento do produto da agricultura familiar não era baixo, nisso, não tinham poder de concorrência 

para com os produtos que são produzidos em alta escala e também comercializados nas feiras livres. 

 

Gráfico 2: Escoação da produção da agricultura familiar antes do PAA. 
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Aumento da produção 

 

Na Tabela 1 é possível notar que o aumento da produção aumentou com a chegada do PAA, pois com o 

lugar certo de vender e a certeza de que vai receber um preço mais justo pela sua produção, os agricultores 

tendem a fortalecer sua produção, podendo assim buscar outros créditos para melhorar e aumentar sua produção. 

O relato dos produtores é uma confirmação do quanto o PAA ajudou a aumentar a produção: 

 

São a macaxeira e inhame, mas eu também planto Maracujá, batata-doce, planto 

milho para a venda em São João, o milho verde, Mas esse ano nós desistimos. A 

gente também tem que olhar o futuro, porque chovendo assim, tem muita gente 

planta e fica complicado para vender (Agricultor 2). 

É verdade, bom eu plantava fumo antes do PAA aí depois que comecei com ou 

projeto é macaxeira, quiabo, coentro tentei plantar inhame mais não deu certo, 

planto pimentão, só que aqui nesse terreno falta irrigação que a terra é nova, mas boa 

porque na outra já está bem devastada trabalhando muito nela, embora ou 

investimento é muito alto pra fazer irrigação aqui (Agricultor 4). 

 

 

Tabela 1: Aumento da produção depois do PAA. 

Aum. da Produção Frequência (n) Frequência (%) 

0 a 50% 0 0 

51% a 75% 1 25% 

76% a 100% 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

Recorrente as produções dos entrevistados, podemos ver a Figura 1 e 2 dos Agricultores 1 e 3 

respectivamente: 

 
Figura 1: Produção do Agricultor 1. 

 

 
Figura 2: Produção do Agricultor 3. 
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Geração de renda 

 

Entre os itens que compõem os objetivos do PAA, o primeiro item diz-se em apoiar os agricultores 

familiares por meio do incentivo à produção e da garantia de acesso ao mercado, com isso, a certeza de que com 

venda dos produtos tenha uma geração de renda garantida e os agricultores não precisem sair do campo para 

conseguir sustentar sua família. Com a geração de renda é notável também ver que se diminui o êxodo rural, uma 

vez que tenham reconhecimento e retorno econômico, as próximas gerações também fiquem no campo e 

consigam manter tanto a tradição como a produção. 

No gráfico 3, foi possível notar que os agricultores se sentem seguros quanto a geração de renda com 

chegada do PAA. Chamou atenção também nas entrevistas o quanto foi possível ser melhorado o preço dos seus 

produtos, que quando entregados para os atravessadores caia mais da metade de seu real valor. 

 

Bom a macaxeira esta ai rolando, mais ou cuentro estou vendendo um menino ali 

(atravessador) bem baratinho aí pronto está ruim o preço, um dia desses estava bom 

o preço mais agora está ruim estou vendendo a 15 reais o centro (100 unidade) está 

saindo a 15 centavos só mais pra não perder tem que vender seja lá por qual preço 

(Agricultor 3) 

A diferença foi grande, enorme, um exemplo: eu estou aqui com pedaço de terra 

plantado de macaxeira, uma tarefa meia, hoje ninguém está querendo macaxeira de 

graça, porque todo mundo tem, mas através do PAA, Eu e meu cunhado já 

colocamos R$10.000, vendemos uma tarefa meia por 10.000, se eu fosse vender 

hoje sem ser para o PAA O máximo que a gente iria vender era de R$1500 a 

R$2000, aí a melhoria para gente foi grande, o recurso ainda é muito pouco, é 

disponibilizado para nós, o teto é de R$8000, mas como é muita gente, Muitos 

cooperados, às vezes sai R$4500 Como ano passado, esse ano já aumentou para 

R$6500, quando da vai lá para o teto que é 8000, antes do Temer eram 8000, o 

Ministério do Desenvolvimento mandava o recurso e compravam da gente de 8000 

para doação, infelizmente após a entrada do time houveram muitos cortes 

(Agricultor 2). 

 

Gráfico 3: Geração de renda a partir do PAA. 
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CONCLUSÃO 
 

Verificou-se que a eficiência e dinâmica do funcionamento do PAA no anterior Arapiraca é 

consideravelmente satisfatório, pois atende a vários objetivos do programa, contudo ainda se tem erros que 

podem ser melhorados ajudando ainda mais os produtores da agricultura familiar, como exemplo o maior acesso 

de produtores ao programa pois ainda se tem muitas limitações em se conseguir acesso. Ficou evidente que, no 

contexto analisado, os programas induziram o aumento da produção; a atenção à qualidade dos produtos, 

valorizou o trabalho familiar e contribuiu para a diversificação da produção. 

Um dos maiores benefícios do programa com a agricultura familiar foi o alcance da redução da cadeia 

produtiva dos produtos, como falou um agricultor do sul do país em uma entrevista: "O programa é o sonho que 

a gente sonhava: não vender ao atravessador" (CARNEIRO apud GRISA, 2011). Essa conquista pode ser 

comparada respectivamente nos seguintes segmentos de antes e depois: PRODUÇÃO> ALTO CONSUMO ou 

ATRAVESSADOR> CONSUMIDOR FINAL e PRODUÇÃO> PAA> CONSUMIDOR FINAL. 

Foi notável a boa dinâmica dos produtores em função do associativismo que se cooperam entre si. Além 

do mais foi possível notar que um dos produtores se orgulhava, pois, seu sobrinho cursa graduação em 

agronomia, indicador de que quer seguir no campo, quebrando uma barreira que é a saída para outras áreas de 

conhecimento ou profissão. Tal fato merece um olhar particular, pois a conquista pode ter vinda a partir da 

influência do PAA. 
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo estudar os aspectos históricos, culturais, físico-químicos e 

microbiológicos do queijo Macururé. Produzido há cerca de 100 anos por uma única família no povoado Caititu, 

localizado na cidade de Jacaré dos Homens – AL este queijo possui formato cilíndrico, textura macia e untosa, 

de sabor suave e coloração marrom. Tal produto possui certa semelhança com o queijo de manteiga, muito 

conhecido e apreciado no sertão alagoano. Foram realizadas entrevistas com o produtor, familiares e 

consumidores do produto, a fim de verificar a importância histórica deste queijo de formulação centenária. Em 

seguida, o grupo de pesquisa realizou visitas técnicas para acompanhar e entender a metodologia de fabricação 

deste produto. Amostras do queijo foram analisadas para se caracterizar o queijo Macururé sob aspectos físico-

químicos de gordura, gordura no extrato seco, proteína, umidade, extrato seco total, cinzas e acidez. Nestes 

aspectos, o queijo foi caracterizado, de acordo com o Regulamento de Identidade e Qualidade para Queijos como 

“gordo” e de “média umidade”. Também foram realizadas análises microbiológicas para se verificar as 

condições higiênicas de fabricação (coliformes totais e termotolerantes). Ambas as contagens se apresentaram 

dentro da legislação vigente, possivelmente, devido as elevadas temperaturas aplicadas ao longo do 

processamento. A realização de tal projeto é de suma importância para garantir a preservação e valorização de 

um produto tipicamente sertanejo com atributos que podem garantir, inclusive, selo de identificação de origem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Laticínios, artesanal, lácteos. 

 

Artisan cheese manufacturing technology: a study on the cheese Macururé 
 

ABSTRACT: The present work aimed to study the historical, cultural, physical-chemical and microbiological 

aspects of Macururé cheese, produced about 100 years ago by a single family in Caititu, located in the city of 

Jacaré dos Homens - AL. It is a cylindrical cheese, soft, with untosa texture, of soft flavor and brown coloration. 

This product bears some resemblance to butter cheese, which is widely known and consumed in the backlands of 

Alagoas. For this purpose, interviews were carried out with the producer, family and consumers of the product, 

in order to verify the historical importance of this cheese with a centennial formulation. The research group then 

conducted technical visits to follow and understand the peculiar manufacturing methodology of this product. 

Samples of the cheese were analyzed to characterize Macururé cheese under physical-chemical aspects of fat, fat 

in dry extract, protein, moisture, total dry extract and ashes. In these aspects, the cheese was characterized, 

according to the Regulation of Identity and Quality for Cheeses as "fat" and "medium moisture". Microbiological 

analyzes were also performed to verify the hygienic conditions of manufacture (total and thermotolerant 

coliforms). As the counts for total and thermotolerant coliforms presented within the legislation is an indication 

that both the Good Manufacturing Practices as well as the high time exposed to high temperatures guarantees, a 

certain safety and food safety to the consumers. However, in this research and innovation project, 

microbiological analyzes will be carried out to evaluate the possible contamination with Staphylococcus 

coagulase positive; Salmonella sp.; and Listeria monocytogenes. 

 

KEYWORD: Milk, artisan, dairy. 
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INTRODUÇÃO  

 
No interior de Alagoas, assim como em diversos Estados brasileiros, existe a tradição pelo consumo de 

queijos artesanais por serem considerados, pela população, mais naturais e saborosos.  

A produção desta classe de produtos, em diferentes aspectos, indica a busca de alternativas pelos 

agricultores fundamentadas na territorialidade e na identidade permeadas por inter-relações entre esses atores 

sociais e o espaço. Segundo Massey (2008), a hegemonia dessa produção revela “à força da dimensão-cultural-

identitária” imbuída nos diferentes territórios apropriados como abrigo, semelhante aos territórios queijeiros. 

Respaldadas pela cultura, essa produção artesanal apresenta avanços na direção da legalização em alguns 

territórios e o reconhecimento efetivo pelas redes institucionais e pelos atores. Apesar de observarmos avanços 

na elaboração de novas legislações que respaldem o produtor de queijos artesanais, o Estado de Alagoas ainda 

não foi contemplado com um regimento que permita a livre comercialização destes produtos de forma 

legalizada.  

A produção artesanal de queijos expressa uma alternativa que configura as aglomerações produtivas em 

distintos territórios que apresentam vínculos culturais e históricos do produto-território (Menezes, 2011). Tal 

produção, apesar de possuir sistemas de produção muitas vezes precários, proporciona vantagens competitivas 

sendo capaz de originar processos dinâmicos, como a capacidade de gerar postos de trabalho e assegurar uma 

renda aos agricultores e, por conseguinte, reduzir em determinados territórios, as taxas do êxodo rural. Segundo 

Zaffari (2007), é importante levar em conta que a produção deste tipo de produto é uma das principais fontes de 

renda de pequenos produtores que os comercializam diretamente com consumidor ou atravessadores de queijo. 

Neste sentido, a identificação dessas regiões queijeiras no sertão alagoano contribui no aprofundamento do 

estudo sobre o queijo artesanal, reconhecendo as similaridades e as diferenças que o tornam um produto único e 

com identificação de origem. Tais características agregam valor ao produto, uma vez que a culinária 

contemporânea e consumidores mais informados estão dispostos a pagar mais por um produto alimentício que 

carregue consigo importância histórica e cultural, além do sabor característico do local de origem. 

O queijo Macururé é produzido há cerca de 100 anos por uma única família no povoado Caititu, 

localizado na cidade de Jacaré dos Homens – AL. Trata-se de um queijo cilíndrico, macio, com textura untosa, 

de sabor marcante e coloração marrom. Tal produto possui certa semelhança com o queijo manteiga, definido 

como produto obtido mediante coagulação do leite com emprego de ácidos orgânicos de grau alimentício, cuja 

massa é submetida à dessoragem, lavagem e fusão, com acréscimo exclusivamente de manteiga de garrafa ou 

manteiga da terra ou manteiga do sertão (Brasil, 2001). Sua produção centenária é caracterizada pela utilização 

de leite cru recém-ordenhado em propriedades rurais com base em agricultura familiar e submetidos à 

maturação. 

A tecnologia envolvida na fabricação do queijo Macururé é totalmente empírica e o processo artesanal 

se mantém o mesmo há  três gerações. Apesar de ser fabricado com leite cru, assim como o queijo de manteiga, 

o Macururé sofre um tratamento térmico mais drástico do que a pasteurização do leite, não sendo necessária a 

realização de tal tratamento da matéria-prima, sob o ponto de vista higiênico-sanitário (Oliveira, 1984).  

O queijo é um dos produtos artesanais mais apreciados pelo homem, cuja fabricação, como a de outros 

alimentos, necessita seguir normas rigorosas de higiene. Além disso, a matéria prima deve originar-se de animais 

em condições sanitárias adequadas. Apesar de ser um queijo com elevada aceitabilidade e de fácil 

comercialização, tal produto não atende as normas de fiscalização no que tange as boas práticas de fabricação, 

rotulagem geral e nutricional. Neste sentido, este trabalho objetivou estudar e resgatar aspectos culturais 

envolvidos na fabricação artesanal deste queijo de formulação centenária; estudar sua metodologia de produção; 

avaliar as características físico-químicas e nutricionais do produto; e verificar a qualidade microbiológica de 

acordo com parâmetros estabelecidos pela legislação vigente.  

A realização deste estudo apresenta as primeiras informações necessárias para a caracterização de um 

produto lácteo artesanal, tipicamente alagoano e que carrega consigo grande riqueza histórica e cultural. Além 

disso, os mecanismos utilizados na pesquisa podem oferecer ferramentas para que o produtor consiga sair da 

clandestinidade, situação em que se encontram 40% da produção nacional de queijos (Chalita, 2010). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
A primeira etapa do projeto consistiu na realização de entrevista com o próprio fabricante do queijo 

Macururé, Sr° Vicente. Segundo o produtor, o queijo é produzido desde que ele era criança, pelos avós e pelos 

pais, ou seja, já alcança a quarta geração, uma vez que seu genro também o ajuda na fabricação. Vicente relata 

ainda que “esse queijo tem sabor e jeito mesmo igual (sic) aquela época”, o que demonstra que a receita 

permanenceu a mesma ao longo de todos os anos. No que diz respeito ao nome, Macururé, não foi possível 
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chegar a uma resposta clara, uma vez que nenhum integrante da família soube explicar ao certo sua origem. 

Foram realizadas entrevistas com consumidores das cidades de Jacaré dos Homens e Batalha. Os entrevistados 

tinham idade entre 35 e 80 anos, sendo que os mais idosos relataram consumir o queijo desde a época do Sr. 

Vicente. Consumidores mais novos, disseram associar a qualidade do queijo ao nome do produtor pioneiro, o 

que remete a uma valorização da história e da tecnologia de fabricação daquele tempo. 

Após a pesquisa exploratória de caráter histórico e cultural, o projeto contou com visitas técnicas na 

propriedade onde o queijo Macururé é fabricado. Neste momento, a equipe pode acompanhar e entender todas as 

etapas de fabricação, a fim de coletar dados para que a descrição do processo produtivo pudesse ser realizada. 

Amostras do queijo Macururé produzidos nos dias 02 de agosto e 09 de setembro de 2018 foram 

recolhidos e transportados, em caixas térmicas, até os laboratórios de análises físico-químicas e microbiológicas 

do IFAL Campus Batalha. O produto foi submetido às seguintes análises físico-químcias: teor de gordura, pela 

metodologia do butirômetro de Gerber (Lutz, 2008); proteínas, pelo método de semimicro Kjeldahl (Lutz, 2008); 

pH, através de um potenciômetro marca ATP, devidamente aferido; umidade em estufa a 105°C (Lutz, 2008); 

acidez, 

expressa em g/100g de ácido lático (Lutz, 1985); cinzas em mufla a 550°C (Lutz, 1985). A determinação do teor 

de gordura no extrato seco foi realizada de modo indireto, por meio da razão entre o teor de gordura e o teor de 

extrato seco total do queijo, conforme metodologias descritas na Instrução Normativa n° 68, de 12 de dezembro 

de 2006 (Brasil, 2006). As determinações microbiológicas seguiram as normas do Manual de Métodos de 

Análise Microbiológica de Alimentos (Silva, 2007). Foram realizadas as seguintes análises microbiológicas nas 

amostras de queijo: coliformes 35°C (NMP/mL); Coliformes 45°C (NMP/mL). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A descrição da metodologia de fabricação do queijo Macururé foi elaborada com base na observação do 

processo produtivo: 

1. O leite é comprado em associação de produtores vizinhos. O mesmo é transportado em latões com capacidade 

para 10 litros. 

2. O leite cru é estocado em temperatura ambiente para que ocorra a coagulação natural pela ação de bactérias 

lácteas naturalmente presentes. Não é adicionado coalho ou cultura de bactérias. A coagulação ocorre dentro de 

36 horas. 

3. A coalhada obtida é escorrida em sacos de polietileno e o soro recolhido é destinado a alimentação animal.  

4. A coalhada passa, 3 vezes consecutivas, por processo de escaldação em água a 100°C, e 2 vezes com leite a 

90°C. Segundo o produtor, tal procedimento é realizado a fim de “lavar a massa”. 

5. A massa é desmanchada manualmente, misturada a 10 litros de leite e aquecida novamente em panela de 

alumínio, em fogão a lenha. Após 20 minutos sob aquecimento a coalhada é novamente escorrida. Este processo 

se repete com mais 10 litros de leite. Após 

aquecimento o leite é recolhido e armazenado para obtenção de creme. 

6. A massa é submetida a um processo de fusão e neste momento acrescenta-se creme de leite (obtido por 

desnate natural) e manteiga da terra, fabricada pelo próprio produtor a partir do creme. Tal mistura fica sob 

agitação, manual, por 5 horas. 

7. A verificação do ponto final da massa é verificada de forma empírica. A massa de queijo é colocada em 

formas de PVC e após 4 horas de enformagem (sem prensagem), o queijo é embalado para comercialização.  

Segundo o produtor, as consecutivas etapas de escaldação são necessárias para que o queijo não fique 

“esfarelando”. Tal processo atua reduzindo a acidez da massa, mantendo a integridade da estrutura proteica e, 

consequentemente, do produto. A coloração amarronzada do queijo Macururé, questionada por muitos 

consumidores, é oriunda da manteiga da terra adicionada e do longo período a que este fica exposto a elevada 

temperatura (cerca de 6 horas seguidas). 

Os valores médios dos teores de gordura, proteína, umidade, pH, cinzas, percentual de gordura no 

extrato seco (GES) e extrato seco total (EST) são mostrados na Tabela 1. É possível verificar que os lotes 

avaliados não apresentaram diferença significativa entre si no que se refere a composição  físico-química, o que 

demonstra padronização no processo 

produtivo. 
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Tabela 1: Composição físico química das amostras de queijo Macururé 

Lote Umidade 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Proteína 

(%) 

Gordura 

(%) 

GES 

(%) 

pH Acidez (g 

ácido 

lático/100g) 

A 45,6 1,88 26 25 46 6,2 0,3 

B 44,2 1,94 24 24 45 5,8 0,4 

Média 44,9 1,91 25 24 45,5 5,95 0,35 

Desvio padrão 0,99 0,04 1,41 1,41 0,06 0,21 0,20 

Coeficiente e 

variação 

0,02 0,02 0,06 0,06 0,08 0,04 0,20 

 

De acordo com o teor de gordura no extrato seco, pode-se classificar o queijo Macururé como “gordo” 

(Brasil, 1986). Percebe-se que, apesar de certa semelhança com o queijo manteiga, o queijo Macururé apresenta 

teor mais elevado de GES quando comparado a resultados obtidos por outros autores (Cavalcante, 2005; Jassen-

Escudro, 1981; Nassu, 2003). Com relação ao teor de umidade e seguindo a classificação para queijos do 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento (Brasil, 1986), o queijo Macururé é classificado como de “média 

umidade” (entre 36,0 e 45,9%), uma vez que apresenta 44,9% de umidade. O teor de proteína, 25%, é 

semelhante a outros valores encontrados na literatura para queijo de manteiga (Cavalcante, 2005; Jassen-

Escudro, 1981; Nassu, 2003), com o qual se assemelha sensorialmente. O queijo apresentou pH de 5,95 e acidez 

de 0,35%. Dados da literatura apresentam queijo de manteiga com pH variando entre 4,65 e 5,20 (Cavalcante, 

2005). É importante ressaltar que o valor de pH recomendado para queijos com características de queijo 

manteiga ou requeijão, deve ser inferior a 5,8 (Cavalcante, 2001). A Tabela 2 mostra os resultados das análises 

microbiológicas realizadas no queijo Macururé. 

 

Tabela 2 – Análises microbiológicas do queijo Macururé 

*

Lot

es 

de 

amo

stras avaliados 

**Não estabelecido 

 

Apesar da não conformidade com relação a alguns itens presentes nas BPFs, os produtos não 

apresentaram contaminações acima dos padrões estabelecidos para queijo de média umidade. Outro fator de 

grande importância refere-se ao tratamento térmico durante a elaboração dos queijos, o que eliminaria qualquer 

contaminação, mesmo partindo-se de uma matéria-prima de qualidade inferior (Cavalcante, 2005). 

 

 

CONCLUSÃO 

 
O trabalho apresentado neste artigo retrata os resultados das primeiras ações de um projeto de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) que está em desenvolvimento. 

Apesar das instalações rudimentares, a higiene dos manipuladores assim como dos utensílios favoreceu a 

qualidade microbiológica do produto no que se refere a contaminação por coliformes totais e termotolerantes. 

O queijo Macururé foi classificado, de acordo com o RTIQ para queijos, como “gordo” e de “média 

umidade”. A pesquisa científica sobre este produto terá continuidade através de análises físico-químicas 

aplicadas em todo processo produtivo, inclusive nos ingredientes utilizados (manteiga, creme de leite, água 

utilizada na escaldação). Serão realizadas ainda análises microbiológicas que avaliem a possível contaminação 

com Estafilococos coagulase positiva; Salmonella sp.; e Listeria monocytogenes. 

 Tal caracterização assim como a implantação de BPF é fundamental para viabilizar a comercialização 

legal deste produto artesanal que, atualmente, é muito valorizado devido ao apelo histórico e cultural, sendo 

bastante requisitado para uso na culinária contemporânea.  

 

 

 

 

Contagens Lotes de fabricação*  

 1 2 Padrão (Brasil, 1986) 

Coliformes a 35°C (NMP/mL) <3 11 ** 

Coliformes a 45°C (NMP/mL) <3 <3 103 
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A abordagem por tarefas a partir do gênero biografia com o auxilio do 

powerpoint – ensino, aprendizagem e empoderamento do sujeito 

aprendente de língua inglesa 
 

Bruna Ciriaco Valerio1 

 
(1)Professora Especialista. Secretaria de Educação de Arapiraca.Arapiraca, Alagoas;brunaciriaco@gmail.com. 

 

RESUMO:Esta pesquisa usa a Abordagem por Tarefas a partir de Ellis (2003a), que engloba em seus 

estudos, tanto a parte pragmática quanto a cognitiva da tarefa. O objeto da pesquisa é a própria tarefa, que 

por sua vez, é realizada a partir das principais abordagens de ensino de língua estrangeira do panorama 

brasileiro: Menezes (2014) Sant’Anna et.al. (2014) e Oliveira (2014). Ancora-se nas teorias de ensino de 

línguas que versam sobre a questão do planejamento e da avaliação com Antunes (2010) e Faraco (2009). 

Objetiva-se mostrar através da tarefa de construção do gênero Biografia em língua inglesa, no 

powerpoint, que a aprendizagem nasce e flui no processo interacional. Nessa abordagem busca-se 

compreender como o aluno constrói seu saber, considerando a utilização de suas próprias fontes 

linguísticas em diálogo contínuo com o desenvolvimento das habilidades cognitivas, analisando como ele 

se utiliza desse saber enquanto sujeito aprendente. Prioriza-se aqui, o processo interacional, dado que uma 

tarefa pode envolver habilidades produtivas ou receptivas, orais ou escritas além da inferência, dedução e 

raciocínio prático. A metodologia é qualitativa e o instrumento é a própria tarefa aplicada em uma turma 

do 9º ano, de uma escola pública de Arapiraca. Como resultados parciais, tem-se, a partir do próprio 

corpus da tarefa, aprendizes mais receptivos, pois ao passo que a tarefa vai sendo desenvolvida, mostram-

se à vontade no trato com a língua inglesa; tornam-se mais confiantes e ousam ir além do que é posto em 

sala de aula com atitudes responsivas em um grau visível de empoderamento.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Abordagem por Tarefas. Gênero Biografia. Comunicação. 

 

The Task- Based Language Teaching from the gender biography with the 

powerpoint aid - teaching, learning and empowerment of the learning 

language English student 
 

ABSTRACT: This research uses the Task-Based Language Teaching from Ellis (2003a), which encompasses 

both the pragmatic and cognitive aspects of the task in his studies. The object of the research is the task itself, 

which in turn is carried out from the main approaches of foreign language teaching in the Brazilian panorama: 

Menezes (2014) Sant'Anna et.al. (2014) and Oliveira (2014). It is anchored in language teaching theories that 

deal with the issue of planning and evaluation with Antunes (2010) and Faraco (2009). The goal is to show 

through the task of building the genre Biography in English, in the powerpoint, that the learning born and flows 

in the interaction process. This approach seeks to understand how students construct their knowledge, 

considering the use of their own linguistic sources in continuous dialogue with the development of cognitive 

abilities, analyzing how they use this knowledge as a learner. The interactional process is prioritized here, since a 

task may involve productive or receptive, oral or written skills beyond inference, deduction, and practical 

reasoning. The methodology is qualitative and the instrument is the task itself applied in a 9th grade class from a 

public school in Arapiraca. As partial results, we have, from the corpus of the task itself, more receptive learners, 

because while the task is being developed, they are at ease in dealing with the English language; they become 

more confident and dare to go beyond what is put into the classroom with responsive attitudes in a visible degree 

of empowerment. 

 

KEYWORDS: Task-Based Language Teaching, Genre Biography,Comunication 
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INTRODUÇÃO 

 
A busca por um ensino público de língua inglesa eficiente tem sido constante entre professores, 

pesquisadores e teóricos, discussões e caminhos são apontados numa gama de diversidade significativa e 

nesse ambiente de diversas possibilidades o professor precisar analisar e julgar quais concepções, 

estratégias, métodos e metodologias mais se adequam ao perfil do seu aluno, de forma que a 

aprendizagem aconteça satisfatoriamente.  

Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva relatar o trabalho realizado em uma escola da rede pública 

municipal de Arapiraca, Djalma Matheus Santana em duas turmas de 9º ano de língua inglesa, em uma 

comunidade que enfrenta diversos problemas socioeconômicos. Ressalta-se a situação de vulnerabilidade 

por entender que, enquanto escola, fazemos parte da sociedade local e como parte dela, temos que ser 

conscientes do lugar e do espaço social ocupado por nossos estudantes, a fim de auxiliá-los, 

pedagogicamente, dado que o aluno é parte do todo. 

Considerado o ambiente e as condições de vida do sujeito da pesquisa, sente-se a necessidade de 

se oferecer um ensino em que possibilite o empoderamento enquanto sujeito social. Para tanto, deve-se 

pensar em estratégias e metodologias que visem o incentivo do aluno de língua inglesa. Este, passa a 

conhecer meios para aprofundar seu conhecimento na língua, voluntariamente, até porque são oferecidos 

estudos que utilizam gêneros que atendem aos gostos individuais, como música, jogos, notícias ou redes 

sociais.  

Para possibilitar o empoderamento social e linguístico recorreu-se a abordagem por tarefa que, 

em seu princípio básico, considera que a aprendizagem tem que se aproximar ao máximo de uma situação 

real e, o mais importante, permite que a língua inglesa faça sentido para o aprendiz. Conceito claramente 

encontrado na citação abaixo de Ellis, do que venha a ser a abordagem baseada em tarefa, 

 

[...] um plano de trabalho que requer que os alunos processem a língua 

pragmaticamente a fim de atingir um resultado (outcome) que possa ser 

avaliado em termos de saber se o correto ou adequado conteúdo 

proposicional foi veiculado. Para isso, o aluno precisa dar atenção primária 

ao significado e fazer uso de suas próprias fontes linguísticas, embora o 

design da tarefa possa induzi-lo à escolha de formas particulares. A tarefa é 

destinada a resultar no uso da língua que tenha uma semelhança, direta ou 

indiretamente, com a língua que é usada no mundo real. Assim como outras 

atividades, uma tarefa pode envolver habilidades produtivas ou receptivas, 

orais ou escritas, e vários processos cognitivos. (ELLIS, 2003a, p.16). 

 

 

Na busca de práticas pedagógicas mais efetivas, respaldadas em contextos reais e significativos 

da aprendizagem de língua inglesa, bem como, na necessidade de encontrar “instrução em LE adequada 

ao seu contexto” (MOITA, LOPES, 1996),  a professora proponente deste, vem se utilizando do Ensino 

Baseado em Tarefas, doravante EBT, para realizar um trabalho no qual a língua inglesa seja um indício 

positivo de uma aprendizagem efetiva e não somente um mero componente curricular, reafirmando assim 

o citado acima. 
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De acordo com Celce-Murcia (1991), a razão para as frequentes mudanças no campo do ensino 

de línguas deve-se ao fato de que pouquíssimos professores têm o mínimo de conhecimento  histórico de 

sua profissão e não possuem clareza quanto à gama de metodologias que tem à disposição. Considera 

ainda, que o professor se inteirando desses conhecimentos consegue vislumbrar uma perspectiva 

saudável, tornando-se capaz de analisar as idas e vindas de abordagens e metodologias que existem no 

ensino de línguas. 

Seguindo as orientações de Celce-Murcia, a professora pesquisadora deste artigo  baseou-se 

teoricamente em (MENEZES, 2014), no que se trata de aquisição da segunda língua e como suporte na 

criação de um perfil do professor-pesquisador, além de contar com a rica contribuição oferecida no livro 

organizado por Sant’Anna et.al.(2014) que destrincha as teorias através de exemplos e ilustrações. Para 

complemento desse perfil docente e, ainda, na linha de aquisição da língua inglesa, utilizou-se Oliveira 

(2014) que contextualiza as principais teorias e abordagens de ensino de LI (língua inglesa) com 

exemplos reais que funcionam como um guia para a produção da práxis. 

Adquirido um considerável suporte de aquisição de língua inglesa, parte-se para didática por 

considerar que um professor necessita dela para um funcionamento eficiente de seus planos de aula. Para 

isso, Chagas (1957) e o livro de língua estrangeira e didática, organizado por Antunes (2010) auxiliam na 

construção da tarefa, especificamente, no planejamento para a melhor maneira de abordar e aplicar as 

tarefas propostas. É mister ressaltar nesse escopo teórico-prático, a contribuição de Ellis (2003a,p.16) que 

trata da Abordagem por Tarefa de forma ampla englobando tanto os propósitos comunicativos quanto os 

processos cognitivos e interacionais  de forma pragmática.  

Por objetivar uma aprendizagem significativa, voltada para a prática em que o aprendiz de língua 

inglesa se sinta motivado a aprender a língua e que essa aprendizagem faça sentido no seu contexto de 

vida, a Abordagem por Tarefa se mostrou uma possibilidade de se atingir esse objetivo. Destacamos que 

se o objetivo não for alcançado, mostra-se como uma possibilidade de modificação tanto no ensino 

quanto na aprendizagem. Isso foi comprovado na escola, campo deste trabalho. Uma das razões para que 

esse resultado seja auferido, é pelo fato de o princípio norteador da Abordagem por Tarefa é o foco no 

sentido, dentro de um processo de uso da língua numa abordagem semântico-pragmática. Assim, este 

trabalho justifica-se na área da Linguística Aplicada no campo do ensino e aprendizagem, através da 

abordagem por tarefas de forma interacionista, considerando a possibilidade de o aluno construir a sua 

aprendizagem e tornar o ensino da língua inglesa uma experiência produtiva de produção do 

conhecimento em contexto real. 

O gênero biografia contribui com fatores sociais enquanto formação de ser humano que ver no 

outro o exemplo de superação, determinação, disciplina e altruísmo, características encontradas nas 

celebridades escolhidas para a tarefa. Já a ferramenta powerpoint, utilizada na finalização da tarefa com a 

apresentação de trabalhos, mostrou-se quase que totalmente desconhecida por todos os alunos. Assim, 

promove-se uma excelente oportunidade de enriquecer o universo digital, mesmo que seja uma inclusão 

digital  simplória. Constatamos no uso dessa ferramenta que, além da motivação em realizar o novo, por 

parte dos alunos, perceberam uma nova possibilidade de aprender com o uso dessa ferramenta. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Iniciamos esse tópico com a seguinte reflexão: “se não houver uma função clara, um objetivo 

claro, para a aprendizagem, não se pode justificar a manutenção de uma língua estrangeira no currículo 

das escolas públicas” (OLIVEIRA, 2009,p.22). Daí esse trabalho se constituir como o ponto de partida 

para a professora/pesquisadora proponente, uma vez que a mesma entende, a exemplo de Cervetti (et al, 

2001), que é preciso pautar o ensino da língua inglesa numa visão de linguagem como prática social e 

discursiva, que suscite questionamentos necessários ao entendimento do mundo, partindo da realidade do 

aprendiz. 

De forma geral, a realização dessa tarefa através das concepções da Abordagem por Tarefa na 

busca de empoderamento do aprendiz através do gênero biografia,  baseia-se, sobremodo, na tentativa de 

realizar o que os dizeres de Oliveira (2009) e Cervetti (et al, 2001) retratam. Sendo assim, este trabalho 

assume um caráter qualitativo, pois se valerá de uma série de procedimentos para compreender, descrever 

e interpretar as representações e os significados que são construídos pelos alunos de dois 9º anos. O 

contexto da pesquisa foi a Escola Djalma Matheus Santana, da rede municipal da cidade de Arapiraca, 

Alagoas. Como a pesquisadora é também professora das turmas investigadas, este estudo se caracteriza 

em uma pesquisa-ação, considerando que a própria professora promove condições para ações e 

transformações de situações dentro da própria escola, tendo como corpus a própria tarefa. 

A tarefa se divide basicamente em cinco partes. Na primeira parte, os alunos escolhem as 

celebridades que desejam trabalhar e fazem uma pesquisa sobre tais celebridades. Na segunda parte, 

preenchem as principais informações sobre a celebridade. O texto é escrito em língua inglesa, com auxílio 

da professora, utilizando as ferramentas da internet, como o google tradutor e o linguee. Nessa etapa eles 

fazem a verificação e a adequação do contexto linguístico. Finalizada essa etapa vem a terceira, na qual 

partem para a argumentação. A próxima fase promove a interação, uma vez que contam com a 

colaboração dos colegas que sabem utilizar a ferramenta powerpoint. Os grupos criam os slides, 

topicalizados em língua inglesa e praticam a entonação expressiva para darem sentido a pronúncia. Esse 

passo é de extrema importância para a apresentação final. Os alunos, nesse momento, se utilizam do site 

Cambridge dictionary que possui, além da definição das palavras, a pronúncia nativa, o que auxilia os 

estudantes a se prepararem para a apresentação. 

Finalizada a tarefa com as apresentações dos grupos, a professora faz um apanhado de todas as 

etapas da tarefa, realizando uma reflexão sobre os pontos positivos e os demais aspectos que necessitam 

de aprimoramento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Sendo a âncora de todo o trabalho, a abordagem por tarefa na qual se divide em etapas e se 

analisa os resultados atingidos, refletindo sobre os mesmos, simultaneamente, permite um repensar 

contínuo sobre a ação docente e, consequentemente, sobre a aprendizagem do aluno. Ou seja, ao passo 

que a tarefa é construída, a reflexão vai ocorrendo, de forma conjunta entre o professor e os alunos. Por 

isso os resultados e discussões serão apresentados por partes relatadas em cada acontecimento. 
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 A primeira etapa se constitui na escolha da celebridade, pois era preciso escolher uma, entre as 

conhecidas, mas que congregasse conceitos, concepções e valores, validados socialmente, tais como, 

caráter, boas ações, além do talento. É importante informar que esses aspectos devem ser sólidos o 

suficiente para ajudar no momento de argumentação, portanto, devem ser retiradas de fonte de pesquisa 

reconhecida cientificamente. 

A finalidade da parte de argumentação é fazer com que os estudantes aprendam a argumentar em 

defesa de suas ideias de forma crítica e responsável, sem julgamentos.  Devem discernir e refletir sobre as 

informações lançadas, especialmente, nas redes sociais, para que não as tomem como verdades absolutas. 

Assim, as informações que não tinham certeza se eram verdadeiras, foram descartadas. O mesmo 

procedimento serve para as situações do cotidiano. Ressalte-se aqui que a inclusão dessa parte na tarefa se 

deu pelo fato de a professora perceber que os aprendizes, mesmo estando no 9º ano, quando estavam em 

conflitos de sala ou com direção e professores não conseguiam defender seus interesses de forma racional 

e crítica. Isso impede que ajam de forma leviana, sem conhecimento, sem a preocupação com a verdade e 

sem nenhum cuidado com a escolha das palavras. Essa perspectiva minimiza a forma inconsequente de 

divulgar inverdades em seus contextos de vida.  

Em continuidade, vemos que no momento da argumentação era necessário mostrar fontes 

confiáveis, quando apresentavam informações sobre a celebridade escolhida. A mesma posição era 

assumida em relação às acusações a serem realizadas pelas equipes adversárias, caso contrário, a 

informação era anulada por falta de veracidade. Estimou-se, assim, plantar a ideia de autoconsciência 

antes de acreditar e espalhar informações que podem não ser verídicas no mundo artístico e, 

principalmente, em seu cotidiano. Ressalte-se que a apresentação dessa etapa funciona como um painel 

integrado, no qual simula-se a defesa e o ataque à celebridade, objeto da pesquisa que realizam. 

Outro momento interessante se dá em relação à produção textual, realizada a partir da construção 

de tópicos a serem utilizados nos slides, produzidos por cada equipe. Em sua maioria, os grupos tentam 

construir os tópicos de forma sucinta, para facilitar a apresentação oral. É nessa oportunidade que 

ampliam o universo linguístico, pois mostram o conhecimento que possuem na língua inglesa. A 

orientação foi que a expressão oral não fosse apresentada como algo ‘decorado’, ‘memorizado’ e 

reproduzido mecanicamente, mas, tentassem ser o mais natural possível. Essa é outra característica 

primordial da abordagem por tarefa, porque o aluno faz uso de suas próprias fontes linguísticas.  

Entendemos que as produções ainda são muito simplórias, porém se considerarmos o contexto 

situacional de cada aprendente, perceberemos a grandeza dessa atividade. Eles realizam a tarefa de 

pesquisa em inglês, selecionando as principais informações para composição dos slides, para isso 

emergem no universo natural da língua. Lançam mão de dicionários e de outras fontes para organizarem a 

apresentação oral em inglês. É um grande avanço para esse aprendiz que se percebe empoderado de 

possibilidades, torna-se ciente de que é capaz de ir além da realidade socioeconômica e da situação de 

vulnerabilidade que o cerca.  

Então, o que aparentemente pode ser considerada uma produção simplória, com poucos insumos 

linguísticos, é enobrecida no âmbito de formação cidadã. Na verdade, trata-se de um avanço imensurável 

rumo à novos horizontes e cientes do empoderamento adquirido, considerando inclusive, os parcos 
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recursos oferecidos pela escola pública em prol do ensino da língua inglesa. Essa é outra finalidade da 

abordagem por tarefa que se consolida nessa ocasião, isto é, o aprendiz utiliza a língua em situações reais 

fora da sala de aula. 

Quanto à pronúncia percebeu-se que a maioria dos alunos se utilizou do site Cambridge 

dictionary, observaram e ensaiaram para a apresentação do grupo. Deram ênfase à prática da a entonação 

adequada, demonstrando comprometimento com a tarefa. Compreenderam que esse recurso pode auxiliá-

los em outras situações de aprendizagem ou interesse na língua inglesa. Um dos objetivos desse trabalho, 

é levar os alunos a se interessar pela língua fora do âmbito sala de aula e quando o fizerem saberem quais 

recursos recorrerem para obter sucesso seja qual for a imersão realizada na lingua. 

A figura abaixo faz um resumo dos slides que foram apresentados em toda a tarefa. 

 

Figura 1- slides produzidos 

 

 
Fonte: os alunos sujeitos 

 

Quanto à escolha das celebridades, apontamos alguns exemplos, o ex-presidente Barack Obama, 

Gisele Bündchen, Neymar Jr. Em relação ao Neymar, o grupo que o escolheu julgava não ganhar no 

aspecto argumentação, já que a tarefa foi realizada na mesma época das acusações de sonegação de 

impostos do jogador. No entanto, graças ao material levantado sobre sua vida, o grupo conseguiu ser um 

dos melhores no quesito argumentação, por trazer à tona, várias qualidades e benfeitorias do jogador. A 

equipe que que trabalhou com a escritora J.K.Rowling, foi a que apresentou mais problemas, pois ao 

contrário do que foi recomendado, puseram muito texto nos slides, dificultando tanto a leitura dos 

mesmos quanto à compreensão deles, por parte dos colegas. Como grande parte dos vocábulos era 

desconhecida, dificultou o entendimento e a comunicação do próprio grupo e, por conseguinte, dos 

demais alunos.  



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1214 

Destacamos aqui, um artista local, cuja escolha foi bastante interessante, trata-se de Carlinhos 

Maia. No âmbito linguístico, se constituiu num grande desafio tanto para os alunos quanto para a 

professora. O texto construído após a pesquisa teve que ser vertido da língua portuguesa para a língua 

inglesa, de forma que fizesse sentido em inglês. Foi, portanto, um obstáculo importante, pois obrigou-os a 

imergir mais a fundo na língua inglesa em busca de vocábulos que fizessem sentido na produção da 

versão que iria para os slides. Principalmente, por que seria necessário fazer com que o grupo aprendesse 

a realizar a tarefa de verter de um língua para a outra. Apoiaram-se, nesse trabalho, no google tradutor e 

em outros recursos, selecionando termos que iriam fazer ou não sentido. Foi uma grande oportunidade 

para a professora mostrar, na prática, que a simples tradução no google não é certeza de um texto 

coerente, que ainda é necessário conhecimento na língua alvo para modificar termos que estejam 

deslocados do contexto. 

Além dos aspectos linguísticos, configurou-se em um expressivo ganho social, já que a 

apresentação de um humorista da própria região, suscita a valorização do artista da terra, por jovens 

estudantes e isso demonstra um enriquecimento cultural grandioso. Não é mais somente o artista de longe, 

de outro estado ou internacional que é importante, que é valorizado, mas, também, o do seu estado, 

manifestando orgulho por sua terra, diminuindo o vitimíssimo e o preconceito tão propagado em 

discursos dos próprios conterrâneos. 

Por fim, reafirmamos que esse trabalho obteve resultados empoderantes tanto socialmente 

quanto linguisticamente. A língua inglesa saiu do contexto situacional livros/quadro branco para um 

contexto real, oferecendo aprendizagem linguística, coadunando com a construção de cidadãos críticos, 

conscientes de sua responsabilidade na sociedade, capazes de modificar o seu contexto através da 

educação. 

 

CONCLUSÃO 

 

  A pergunta problema era como a abordagem por tarefa poderia auxiliar na aprendizagem de 

língua inglesa na escola pública, sendo assim intencionou-se como objetivo levar o aluno da escola 

pública municipal Djalma Matheus Santana a produzir uma tarefa que envolvesse as habilidades orais e 

escritas da língua inglesa. Para isso, utilizou-se a abordagem por tarefa com uso do gênero biografia e da 

ferramenta powerpoint para exposição final da tarefa. 

 Julga-se então pelos resultados obtidos que há muito a ser feito de forma a  aprimorar mais essa 

experiência, mas percebeu-se com ela,  alunos mais motivados para aprender a língua inglesa, dado que, 

pela abordagem por tarefas, a língua começa a fazer mais sentido no seu contexto. 

Verificou-se, ainda, que a imersão na língua inglesa proporciona condições de contextualizar o 

seu conhecimento linguístico com o que é veiculado no mundo, além de constatar-se que o conhecimento 

linguístico associado às ferramentas para o cumprimento da tarefa, proporcionou uma atitude mais 

participativa nos contextos em que a língua inglesa é utilizada, a exemplo das redes sociais. 

Por fim, sustentada nas palavras de Brown (2015): 
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“It has been realized that there never was and probably never will be a 

method for all, and the focus in recente years has been on the development of 

classroom tasks and activities which are consonante with what we know 

about second language acquisition, and which are also in keeping with the 

dynamic of the classroom itself”89 

 

Esse trabalho nasceu e se concretizou na perspectiva pós método, no desenvolvimento de tarefas 

que estejam em consonância com as teorias de aquisição de língua, mas que tenha um olhar focado e 

direcionado para a dinâmica da sala de aula em si. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar as contribuições do gênero textual conto para a 

formação de leitores, bem como no processo de desenvolvimento da escrita. Visto que, esse gênero literário abre 

espaço para que os discentes deixem fluir o imaginário e despertem a curiosidade e possivelmente o senso 

crítico. Nessa perspectiva, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do 

polo de Arapiraca, juntamente com um supervisor desse programa do município e a coordenação da escola 

consideraram a possibilidade de utilizar uma obra literária em sala aula, já que alunos estão na fase de transição 

da infância para a adolescência. E, devido a essas mudanças, leitura de obras como essa, podem ajudá-los a 

passar por essa fase, pois apresenta situações possíveis, ainda que fictícias. Além de auxiliar no processo de 

ensino, focalizando na ampliação de aprendizagem de Língua Portuguesa, desde a oralidade, quanto da 

argumentação, principalmente, leitura e escrita, promovendo uma interação necessária para que o 

desenvolvimento ocorra. Logo, como procedimento metodológico, inicialmente, foi feito um levantamento 

bibliográfico acerca desse gênero e posteriormente um projeto voltado a leitura e à produção textual, mais 

precisamente de contos, a partir das teorias estudadas. Para desenvolvimento desse trabalho, o projeto foi 

ancorado nas teorias de Carroll (2002), Marcuschi (2002), Bakhtin (1997), entre outros. 

 

PALAVRAS CHAVE: Alice no país das maravilhas, construção de texto. 

 

The contribution of the genre tale to the formation of readers in the writing 

process 
ABSTRACT: This article aims to present the contributions of the textual genre tale to the formation of 

readers, as well as in the process of writing development. Whereas, this literary genre opens space for students to 

let the imagination flow and arouse curiosity and possibly critical sense. In this perspective, scholarship 

recipients from Arapiraca's Poverty Initiative Institutional Scholarship Program (PIBID), along with a supervisor 

of this municipality program and school coordination, considered the possibility of using the work Alice in 

Wonderland in the classroom, since students are in the transition phase from childhood to adolescence. And 

because of these changes, reading works like this, can help them to go through this phase, because it presents 

possible situations, even if they are fictitious. In addition to assisting in the teaching process, focusing on the 

expansion of Portuguese language learning, from orality, as well as the argumentation, mainly, reading and 

writing, promoting a necessary interaction for development to occur. Therefore, as a methodological procedure, 

initially a bibliographic survey was made about this genre and later a project focused on reading and textual 

production, more precisely from short stories, based on the theories studied. For the development of this work, 

the project was in the theories of Carroll (2002), Marcuschi (2002), Bakhtin (1997), among others. 

 

KEYWORDS: Alice in Wonderland, text construction. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente um dos grandes desafios dos docentes de língua portuguesa é tornar alunos leitores capazes 

não apenas de compreender, mas também de usar as funções da língua em distintas situações, podendo ser elas 

orais ou escritas. Partindo desse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) nos propõe que o estudo 

de língua tenham como base o texto e um contexto para que aprendizagem seja realmente satisfatória e não de 

forma mecânica. 

 No que diz respeito ao trabalho com textos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 26) dizem 

que “o texto se organiza dentro de um determinado gênero”. Logo, cada enunciado utilizado em interações sócio 

comunicativas está inserido em algum gênero discursivo. Segundo Marcuschi (2002): 
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Os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida 

cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e 

estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. São entidades sócio-discursivas 

e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa 

(Marcuschi, 2002, p. 19-36). 

 

          A partir das indagações realizadas acima, vemos que os gêneros textuais estão contidos na nossa vida 

diária e que não nos comunicamos a não ser por algum gênero textual.  

          Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo relatar sobre a importância do gênero conto no contexto 

educacional para a formação de leitores, bem como no processo de desenvolvimento da escrita. Já que ele é um 

texto do gênero literário, marcado pela narrativa curta. Porém, mesmo sendo pequeno, ele possui um enredo 

completo, e até um clímax, que é o momento mais importante da história, além de possuir menor complexidade 

em relação aos romances. 

         Desse modo, acredita-se que os discentes ao terem acesso a textos que veiculam no próprio lar ou na 

sociedade possibilitará um maior interesse dos alunos em relação a leitura e a produzirem textos com maior 

facilidade. Além de proporcionar um conhecimento amplo e diversificado sobre diversos assuntos, 

intensificando o processo de elaboração de seus conceitos e de sua visão de mundo e, ocasionando possivelmente 

um bom rendimento escolar. 
 

GÊNEROS TEXTUAIS NA SALA DE AULA 

 
          Os estudos acerca dos gêneros textuais advieram desde a Retórica Antiga, não é algo novo. Mas, vem 

sendo considerado como referência para a pesquisa até os dias atuais. Tendo destaque nas reflexões de muitos 

estudiosos a partir do desenvolvimento dos estudos linguísticos, do texto e do discurso como objetos de estudo 

da Linguística. 

         Atualmente, os gêneros textuais têm sido uma área muito discutida no contexto escolar, pois pode ser 

considerado uma importante ferramenta didática para o ensino da língua materna. Já que, como afirma Bakhtin 

(1997), o gênero textual é a entidade social mais importante da comunicação entre falantes de uma mesma 

língua, ou seja, através do emprego dos gêneros textuais e do uso que damos a eles que nos comunicamos tanto 

escrita quanto na linguagem verbal e desta maneira somos também percebidos enquanto usuários de uma 

linguagem. 

         Acerca desse pensamento Marcuschi (2005, p. 30) também afirma que: “Os gêneros não são entidades 

naturais como as borboletas, as pedras, os rios e as estrelas, mas são artefatos culturais construídos 

historicamente pelo ser humano”. Logo, os gêneros podem variar de uma sociedade para outra, de um contexto 

histórico para outro, como também são capazes de surgir, se modificar e desaparecer. Há exemplo disso temos o 

gênero carta que praticamente está sendo substituído pelo e-mail, do orkut pelo facebook, entre outros. Assim, 

podemos percebe os gêneros estão contidos dentro do nosso cotidiano, embora muitas verdades não percebamos.  

           Deste modo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa (1998) propõem a 

utilização dos gêneros textuais como objeto de ensino para a prática de leitura, tal como para a de produção, 

defendendo-o como um forte dispositivo no processo de ensino aprendizagem da Língua Portuguesa.  

           Os gêneros tornam-se um apoio fundamental ao professor em sala de aula, uma vez que eles permitem aos 

discentes a aprenderem os conteúdos de modo integrado. Sendo assim, é por meio da escola que o aluno vai 

definir o uso e o contexto em que cada gênero é empregado socialmente, tanto oral quanto escrito.  

 

Na prática, todos os falantes de uma língua aprendem, juntamente com a aquisição 

das regras gramaticais dessa língua, a se expressar por meio de diferentes gêneros 

textuais, antes mesmo de aprendê-los na escola. (...) À escola cabe aproveitar esse 

conhecimento intuitivo, sistematizar e tornar consciente o uso dos diferentes gêneros 

textuais com os quais convivemos nos diversos níveis das nossas práticas sociais 

(TP3, 2008, p. 14). 

 

             A partir disso, percebe-se a importância da escola e do papel do professor dentro do contexto 

educacional. Pois, embora o ser humano se aproprie da língua desde a infância para se comunicar socialmente, 

ele vai adquirir conhecimento sobre o conceito e funcionamento da língua apenas na escola. 
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O CONTO ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

 
         O conto é um texto narrativo que está presente no acervo literário infanto-juvenil e apresenta algumas 

características, tais como: reduzido número de personagens; concentração do espaço e do tempo, ação simples e 

decorrendo de forma mais ou menos linear. Pois, como aborda Tavares (1981), o conto é um texto de narrativa 

breve e, assim como os romances e as novelas, permite a abordagem de vários assuntos.   

         Desse modo, vale frisar que a leitura e a literatura precisam estar presentes no cotidiano pessoal e escolar 

do aluno para uma melhor visão de mundo e o desdobramento de suas capacidades efetivas e intelectuais, no que 

se refere aos adolescentes, especificamente. 

           Dentro dessa perspectiva, a leitura de obras infanto-juvenil pode auxiliar no processo de o 

amadurecimento emocional e social do jovem, pois como relata Gregorin Filho (2011, p. 41), é uma leitura que 

“se apresenta como uma representação social, um ideal das sociedades, e abarca uma intricada rede de valores”. 

           Pensando acerca disso, o livro escolhido para se trabalhar com alunos do ensino fundamental II foi Alice 

no país das maravilhas, de Lewis Carroll. Pois, a obra retrata sobre uma menina, Alice, que sai do seu mundo 

real para um mundo desconhecido. Movida pela curiosidade corre atrás de um coelho e acaba caindo em poço e 

chega ao um jardim encantado cheio de animais falantes, um verdadeiro país das maravilhas, em que vive uma 

aventura intrigante e fantástica. 

         Logo, a obra Alice no País das Maravilhas, além de ser um livro atraente para ser lido, também possui 

vários significados no texto que pode e devem ser estudados. Como afirma Gardner (CARROLL, 2002, p. 8) “os 

livros de Alice prestam-se facilmente a qualquer tipo de interpretação simbólica –política, metafísica e 

freudiana”. Tendo assim, nessa obra jogos de linguagem que nos remete a uma reflexão mais profunda acerca do 

que o autor deseja passar para o leitor. 

          Livros como esse deve serem lidos principalmente pelos adolescentes, uma vez que os jovens, nessa fase 

começam a elaborar, expor ideias e conceitos próprios. Enfim, como afirma Daniela Talamoni: 

 

Na pré-adolescência, há um desejo de entender melhor a si próprio e as 

transformações que ocorrem na transição da infância para a adolescência. Histórias 

que espelhem esses interessem, com um narrador próximo à realidade do leito e que 

o faça refletir sobre o mundo, ajudam a assimilar mudanças (2008, p.11). 

 

 

 Deste modo, a obra Alice no país das maravilhas valoriza a fantasia, a imaginação e a criatividade, 

possuindo diversas interpretações acerca de várias temáticas. Dentre várias análises da obra, percebermos que a 

mudança de estatura da Alice pode ser compreendida como uma metáfora, ou seja, o momento de transição da 

fase de criança para a adolescência, ocorrendo assim a puberdade. E por seus questionamentos acerca da sua 

personalidade, quando Alice relata “’Afinal de contas, quem sou eu? Ah, este é o grande enigma!” 

(CARROLL,2002, p.21). 

            Assim, a obra nos permite observar vários momentos, desde o ritual por meio da passagem da 

protagonista no túnel (do mundo real para o desconhecido), até o físico pelas mudanças de tamanho e os 

questionamentos no decorrer da narrativa. A partir desse contexto, vemos que essa história pode ser assimilada 

em diferentes culturas e leitores. 

            E embora o livro seja direcionado para criança e jovens, ele também pode ser lido por adultos e 

pesquisadores, já que é rico em símbolos e nos permite, como seres pensantes analisar as entrelinhas e ver o que 

está por trás de cada movimento existente na história. Pois, como aborda Oliveira (2010, p.44), “[...] muitas 

outras narrativas que, às vezes, podem parecer infantis, divertidas ou absurdas, na realidade, carregam uma 

significativa herança de sentidos ocultos.  

             Além disso, o autor do livro Alice no País das Maravilhas não busca apenas reproduzir valores morais e 

pedagógicos, mas sim dar prazer ao leitor pela leitura. 
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

           No ano letivo de 2017, a coordenação de uma escola do munícipio de Arapiraca juntamente com os 

professores de língua portuguesa virão a possibilidade de realizar um projeto com as turmas do fundamental II 

com a utilização dos gêneros textuais, de maneira cada turma ficaria com um gênero distinto para ser trabalho e 

por fim, ocorreria a culminância no pátio da escola. 
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         Vale frisar que esse trabalho foi realizado no turno matutino por duas professoras de língua portuguesa com 

auxílio dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Os gêneros que foram 

escolhidos foram: Crônica, fábula, paródia, conto, poesia, música, literatura de cordel, entre outros. No entanto, 

nesse artigo iremos dá ênfase apenas ao gênero conto. 

         Esse gênero foi escolhido para se trabalhar em uma turma de 8º ano do ensino fundamental da rede pública 

do munícipio de Arapiraca como mecanismo educacional para atividades de leitura, compreensão e produção de 

textual. 

        Como procedimento metodológico, acerca desse gênero, foi feito um levantamento bibliográfico, 

especificamente da obra Alice no país das maravilhas pelas bolsistas do PIBID e a professora supervisora do 

referido programa (atuante em sala) na perspectiva de uma abordagem qualitativa. 

          Posteriormente, dividimos o projeto em quatro etapas. Primeiramente apresentamos para turma o gênero 

proposto, sendo que a princípio sondamos acerca do que os discentes sabiam sobre o ele, e expomos o livro a 

qual seria lido pela turma. A classe se mostrou entusiasmada com o projeto e demonstraram apreço pelo livro 

Alice no país das maravilhas, pois muitos já tinham lido e já conheciam a história, e por sinal, segundo eles era 

uma história maravilhosa. Em seguida, fizemos uma abordagem sobre as características do gênero literário conto 

para um melhor entendimento acerca dessa temática. 

          Na segunda etapa, pedimos aos alunos que lessem o livro em casa, pois na escola não teria tempo 

suficiente, por meio da internet ou pegassem na biblioteca da escola, já que ela usufruía de alguns deles.  

           No decorrer da leitura do livro, as bolsistas juntamente com a professora regente realizavam atividades 

relacionadas ao livro para observar se os alunos realmente estavam lendo a obra, como solicitado. 

           Após um mês, já que os alunos tinham que fazer a transição do livro, a professora realizou uma discussão 

em sala de aula sobre o que Lewis Carroll, autor da obra Alice no país das maravilhas queria transmitir para os 

adolescentes nos dias atuais. E, posteriormente pediu que eles relatassem suas opiniões por escrito também e a 

entregassem.  

          Na terceira etapa, a professora solicitou que os alunos fizessem um texto criando um outro fim para a 

história Alice no país nas maravilhas. Pois, quando se lê textos e, se reescreve outro texto, baseado no texto lido, 

ocorre a possibilita de uma reflexão acerca do que foi lido de forma mais eficiente e possivelmente uma visão 

crítica e mais ampla de mundo.  Segundo Kramer (2003, p. 66):  

 

O que faz de uma escrita uma experiência é o fato de que tanto quem escreve quanto 

quem lê enraízam-se numa corrente, constituindo-se com ela, aprendendo com o ato 

mesmo de escrever ou com a escrita do outro, formando-se. (...) A leitura e a escrita 

podem, à medida que se configuram como experiência, desempenhar importante 

papel na formação. 

           

 

           E por fim, alguns alunos da turma do 8º ano explicaram no pátio a importância do gênero conto e 

dramatizaram a obra Alice no país das maravilhas trabalha em sala, já que esse livro promove a imaginação, a 

criatividade e permite o leitor a se reconhece com a protagonista. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

         Com base nos resultados dessas vivências com a obra de Alice no país das maravilhas, podemos afirmar 

que o trabalho com o conto em sala de aula, pode contribuir para formação de leitores e no processo de 

desenvolvimento da escrita, de forma que o texto literário torna algo prazeroso e motivador para o aluno.  

         Os resultados do nosso trabalho, em sua maioria, foram bastante satisfatórios. Mais de 70% da turma se 

engajou em realizar as atividades propostas em sala, bem como na leitura do livro proposto, demonstrando, em 

suas produções textuais, um bom rendimento e empenho na leitura desse gênero literário.  

           A colaboração dos alunos participantes se deu de forma bastante eficiente e ativa, o que facilitou o 

desenvolvimento das ações do projeto. Pois, muitos que não tinha a prática de ler, demoraram um pouco mais na 

leitura, mas finalizaram. Isso, mostrou que os livros infanto juvenis pode ser um poderoso disposto para que os 

alunos tenham o gosto pela leitura e possivelmente uma melhor escrita. 

          Logo, vemos que a literatura juvenil pode auxiliar no processo construção do conhecimento de forma 

satisfatória, proporcionando assim, o desenvolvimento de capacidades transportáveis a outros textos existentes 

no contexto sócio cultural e, eventualmente, no aprimoramento da leitura e da escrita.  
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CONCLUSÃO 

 
         Após algumas pesquisas bibliográficas, bem como a realização desse projeto na escola com os gêneros 

textuais, percebermos que quando as leituras utilizadas em sala fazem parte do contexto dos alunos e da sua vida 

social há uma interação maior por parte dos discentes e consequentemente, o aprendizado ocorre de forma 

espontânea e prazerosa.   

           Logo, o conto Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, especificamente, pode ser um aparato na 

contribuição da formação de leitores e no processo de desenvolvimento da escrita. Já que, essa obra contempla 

algumas características que os adolescentes possuem e as quais lhe são comuns, como: problemas com o 

tamanho, identidade, medo e questionamentos. Carroll consegue retratar de maneira cômica a vida das crianças e 

dos jovens, promovendo desse modo, uma identificação do mundo imaginário, com acontecimentos reais. 

Ocorrendo de fato, uma integração entre o leitor e os personagens da obra descrita. 

       Portanto, o gênero conto pode ser importante ferramenta no contexto educacional, principalmente nas aulas 

de língua portuguesa, pois além de ser uma narrativa curta, promove a imaginação, a criatividade e apresenta 

situações possíveis, ainda que fictícias. 
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A cultura africana presente no vocabulário brasileiro 
 

Sidney Santos Lima90 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar de forma teórica a evidente influência da 

cultura africana na identidade cultural do povo brasileiro, em especial no uso de palavras e expressões de origem 

afro presente no nosso vocabulário. Além disso, pretende-se mostrar através do resultado de pesquisa de campo, 

quais palavras de origem africana têm sido usadas nos dias atuais entre jovens e adultos. O estudo se dará na 

cidade de Penedo, estado de Alagoas, visto a importante participação negra na construção histórico-cultural 

dessa comunidade. Buscaremos também evidenciar a existência de conhecimento a respeito da origem das 

palavras empregadas na pesquisa de forma a obter-se uma noção da maneira com que o africanismo tem sido 

empregado na Língua portuguesa no Brasil na contemporaneidade.    
 

PALAVRAS-CHAVE: Palavras, Línguas, Africanos. 

 

ABSTRACT: The present work aims to present theoretically the evident influence of African culture on the 

cultural identity of the Brazilian people, especially in the use of Afro words and expressions present in our 

vocabulary. In addition, it is intended to show through the field research results, which words of African origin 

have been used in the present day between young people and adults. The study will take place in the city of 

Penedo, state of Alagoas, considering the important black participation in the historical-cultural construction of 

this community. We will also seek to evidence the existence of knowledge about the origin of the words used in 

the research in order to obtain a notion of the way in which Africanism has been employed in the Portuguese 

language in Brazil in the contemporary world 
 

KEYWORD: Words, Languages, Africans 
 

INTRODUÇÃO 
 

Durante muito tempo a participação do negro na formação histórica e cultural da sociedade brasileira foi 

minimizada, retirando-lhe qualquer significância da sua contribuição para a formação da identidade do povo 

brasileiro. No entanto, a pesar das situações degradantes em que viviam os negros trazidos do continente 

africano ao Brasil no período colonial, como a escravidão e a submissão a costumes e cultura totalmente 

divergentes da sua, não excluiu destes sua influenciadora cultura em terras brasileiras. 

Os africanos que chegavam ao Brasil eram oriundos de regiões distintas do continente africano. A 

diversidade cultural desse povo contribuiu de forma significativa para a formação da identidade cultural do povo 

brasileiro.  

Com o intenso tráfico de escravos africanos para a maior colônia portuguesa durante os seus cerca de 

trezentos anos de regime escravista, o Brasil acabou se tornado o país com o maior numero de população 

africana fora da África. Esse fato pôde ser comprovado no último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, realizado em 2010, o qual concluiu que mais da metade da população brasileira é 

composta por negros e pardos, reforçando ainda mais a participação do negro na miscigenação étnica do povo 

brasileiro.  

A influência das línguas africanas no português brasileiro é uma consequência da forte e marcante 

presença do povo africano no Brasil, dessa forma, o presente artigo tem como principal objetivo identificar o uso 

de palavras de origem africana no dialeto brasileiro, entendendo que com tamanha participação negra na 

construção historia e cultural da sociedade brasileira seria impossível manter o português do Brasil livre de 

qualquer tipo de influência dialética africana. Já diz Aragão (2011, p.9)  

 

Não se pode estudar a língua sem relacioná-la com a sociedade e a cultura nas quais 

o falante está inserido. No caso dos africanismos incorporados à língua portuguesa 

do Brasil, os costumes, as tradições, as comidas, as músicas trazidas pelos negros 
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escravos foram determinantes não apenas no aspecto léxico, mas também no aspecto 

fonético-fonológico. 

 

Apesar de escravizados, desapropriados de seus bens e costumes tradicionais, o negro africano não se 

emudeceu, seus falares permaneceram vivos através de suas relações. Segundo Castro (2011, p.1) a linguagem 

do africano participou da configuração do português no Brasil, não apenas com palavras, as quais foram ditas por 

acaso, porém aceitas como empréstimos pelo português, “mas também nas diferenças que afastaram o português 

do Brasil do de Portugal”.   

 

 

1. A CULTURA NEGRA NO BRASIL 

 

1.1 Religião 
Os africanos trazidos ao Brasil durante o período colonial eram oriundos de diversas partes da África, 

suas religiões estavam diretamente ligadas à estrutura e ambiente em que viviam. Durante os trezentos anos em 

que a escravidão se manteve como principal meio de produção no Brasil os africanos forram colocados em uma 

situação de inferioridade, nesse sentido suas práticas religiosas eram vistas de forma negativa pelos brancos 

europeus.  

 

Os escravos africanos eram proibidos de praticar suas várias religiões nativas. A 

Igreja Católica Romana deu ordens para que os escravos fossem batizados e eles 

deveriam participar da missa e dos sacramentos. (MECABÔ, 2001, p. 2) 

 

 

Apesar da opressão, os negros africanos no Brasil encontraram meios para preservar sua cultura e 

tradição religiosa, alguns aspectos em particular ajudaram na manutenção de suas práticas religiosas como a 

língua nativa de grupos étnicos e a presença de líderes religiosos entre os escravizados. 

Em meio à situação de intolerância a crença africana no Brasil nesse período, se faz necessário a prática 

do sincretismo religioso que segundo Aragão (2011) surge a partir da necessidade do negro praticar sua religião 

livrando-se das perseguições do branco, através da mistura ou substituição de seus símbolos religiosos por 

símbolos católicos. 

As religiões africanas por não serem aceitas nas áreas urbanas, tiveram suas origens nas periferias, lugar 

onde a população negra em sua maioria se concentrava. Com nomes diferentes, essas religiões se espalham pelo 

Brasil, agora chamadas de Catimbó, Tambor de Minas, Xangó, Candomblé, Macumba, Batuques. 

1.2 Aspectos culturais  

Dentre tantas dificuldades enfrentadas pelo negro no Brasil, manter sua cultura viva, foi certamente a 

maior delas. Além da imposição geográfica de distanciamento de seus descendentes, o que rompia com as 

práticas costumeiras passadas de geração por geração em sua terra natal, o negro ainda sofria com a pressão para 

que abdicassem de sua cultura. Quanto a essa situação de imposição cultural e resistência do negro africano em 

terras brasileiras afirma Silva (2014, p. 28): 

 

Para conseguir preservar sua cultura e suas crenças, o negro foi obrigado a buscar 

dois caminhos: a “aceitação” do que era imposto pela igreja católica, miscigenando 

com o que era compatível com sua cultura, como também, os que conseguiam fugir, 

através da manutenção de seus ritos nas sociedades clandestinas por ele formadas, 

chamadas de quilombos.(SILVA, 2014, p. 28) 

 

 

Aspectos da cultura africana podem ser notados de forma evidente na cultura brasileira, a presença de 

símbolos africanos na cultura brasileira é mencionada por Freyre (1976 p.381) ao afirmar: “Note-se que são 

numerosos os símbolos de origem africana ou negra que se abrasileiraram. Entre eles, a figa. O balangandã. 

Símbolos com seus sentidos místicos”. 

O autor ainda acrescenta aspectos dessa influencia na cultura brasileira ao descrever: 

 

Enquanto ao folclore brasileiro não faltam idealizações ou caracterizações de figuras 

africanas, das que se incorporaram à sociedade patriarcal brasileira - principalmente 

chave para a interpretação do ethos e da formação brasileira - como a "mãe preta", a 
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"bá", a mucama, a "baiana", a "mulata inzoneira", o "negro velho", o malungo, o 

"moleque", o "crioulo", o "negrinho do pastoreio": inspiração, esse negrinho do 

pastoreio, de uma das obras-primas da literatura brasileira. Como inspirações de 

obras-primas da literatura foram a "escrava Isaura" (Bernardo Guimarães), "o 

mulato" (Aluísio de Azevedo), "o bom crioulo" (Isaias Caminha), o "moleque 

Ricardo" (José Lins do Rego), o "Balduíno" (Jorge Amado), "essa negra Fulô" 

(Jorge de Lima).(FREYRE, 1976, p. 381)  

 

 

2. A INFLUÊNCIA DA LÍNGUA AFRICANA NO PORTUGUÊS DO BRASIL 

 
A língua de origem africana encontrada hoje no Brasil não se apresenta de forma plena e intacta, 

atualmente tais linguagens apresentam traços de um intenso contato com o português, que lhe atribuiu novos 

aspectos. No que diz respeito à língua africana no Brasil, Petter (2007, p. 63) afirma: 

 

 “O seu uso – além de estar associado a grupos específicos – está vinculado a duas 

funções principais: ritual: nos cultos religiosos ditos “afro-brasileiros” e 

demarcação social: como língua “secreta”, utilizada em comunidades negras rurais 

construídas por descendentes de antigos escravos, como Cafundó e Tabatinga. 

(PETTER, 2007, p. 63) 

 

 

A língua africana no Brasil foi transmitida de forma exclusivamente oral, uma característica própria das 

civilizações da África, as quais podem ser chamadas de “civilizações da oralidade”, fato decorrente da 

importância que atribuem à palavra verbal como transmissora de conhecimento. (Petter 2007, p. 67). 

É inegável a presença da linguagem africana no léxico português, o contato linguístico e cultural foi o 

percussor dessa fusão. Sobre o léxico e linguagem, Gamberotto afirma que o mesmo “é um ponto de 

convergência de culturas e, no que concerne a língua pode conservar parte da história de uma sociedade”.  

(Gamberotto 1999, p.216)   

A presença do Africano na construção histórica e cultural do Brasil é indiscutível e essa presença 

também é marcada pela absorção de terminologias, oriundas do período de escravidão, assimiladas pelo 

português.  

Vários autores têm discutido sobre o africanismo, caracterizados por Petter (2007, p.83) como: “[...] 

termos ou expressões de uso coloquial resultante do contato do português com a língua africana, ocorrido na 

África, em Portugal e no Brasil.” Esses empréstimos linguísticos se distribuídos nos mais diversos aspectos 

léxicos  é resultante da necessidade de comunicação e aspectos culturais. 

Historicamente as línguas africanas no Brasil “evidenciam um processo de transformação, de mudança 

de estatuto, que atingiu não uma só língua na sua evolução, mas afetou o uso da (s) língua (s) africana (s) 

empregada (s) nas regiões economicamente mais desenvolvidas de cada ciclo histórico.” (Petter 2007, p. 85). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Para melhor compreender a presença de palavras de origem africana no português do Brasil, faremos 

uma exposição da pesquisa de campo realizada, partindo do pressuposto de que apesar das palavras em pesquisa 

ser em sua maioria de conhecimento e uso dos sujeitos participantes, a sua origem não é reconhecida como tal.   

No que se refere ao estudo de campo Gil (2002, p. 52) diz que: 

 

O estudo de campo constitui o modelo clássico de investigação no campo da 

Antropologia, onde se originou. Nos dias atuais, no entanto, sua utilização se dá em 

muitos outros domínios, como no da Sociologia, da Educação, da Saúde Pública e da 

Administração. (GIL, 2002, p.52) 

 

 

 A pesquisa foi realizada na cidade de Penedo estado de Alagoas com a participação penedenses que 

circulavam no centro da cidade.  A escolha da cidade de Penedo como campo da pesquisa se deu pela importante 

participação do negro na histórica dessa cidade que vivenciou os cerca de 300 anos de escravidão do Brasil 

Colonial. 
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Os participantes da pesquisa receberam uma tabela com 57 palavras, todas de origem africana e 

presentes no dialeto português, na qual deveriam ser assinadas apenas as palavras que o sujeito participante da 

pesquisa usasse em seu vocabulário. Ao final deveriam responder o questionamento a respeito da origem das 

palavras em pesquisa, de forma que pudéssemos obter a noção do reconhecimento ou não das palavras de origem 

africana por parte dos indivíduos em pesquisa.  

 

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA E DISCURSÃO  
 

A tabela abaixo contém as palavras utilizadas na pesquisa e os resultados, tanto em número de pessoas 

que usam determinadas palavras quanto em porcentagem, para que se possa obter uma visão geral dos dados 

coletados.  

 

TABELA DE PALAVRAS DE ORIGEM AFRICANA 
PALAVRAS  NÚMERO DE PESSOAS PORCENTAGEM  

Axé 152 92% 

Berimbau 124 75% 

Caxixi 16 9% 

Maculelê 28 17% 

Dendê 76 46% 

Tunga 24 14% 

Moranga 24 14% 

Caçote  0 0% 

Marimbondo 136 82% 

Balangandã 25 15% 

Canga 76 46% 

Moquiço 25 15% 

Capenga  36 21% 

Dengo  148 90% 

Xibungo  4 2% 

Quitanda  64 39% 

Maracutaia  60 36% 

Jabá 44 26% 

Cacimba  104 63% 

Cuíca 25 15% 

Agogô 8 4% 

Timbau  25 15% 

Mocotó  132 80% 

Moqueca  96 58% 

Maxixe  116 70% 

Camundongo  96 58% 

Cochilo  148 90% 

Muamba  25 15% 

Tanga 124 75% 

Cafofo 116 70% 

Caçula  132 80% 

Lelé 64 39% 

Bufunfa 76 46% 

Samba 163 99% 

Bunda 156 95% 

Canjica 120 73% 

Candomblé 124 75% 

Macumba  132 80% 

Caxumba  92 56% 

Umbanda  25 15% 

Jiló 116 70% 
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Minhoca 148 90% 

Catimba  24 14% 

Miçanga  48 29% 

Sunga  144 87% 

Babá 144 87% 

Corcunda 120 73% 

Banguela  120 73% 

Bomba 144 87% 

Capanga  120 73% 

Muamba  12 7% 

Fubá 140 85% 

Moleque  152 92% 

Caçamba  152 92% 

 
Através da pesquisa podemos perceber de forma prática o quanto palavras de origem africana estão 

presente no dialeto atual do povo brasileiro, palavras como: Samba, bunda, moleque, caçamba, e são usadas por 

quase cem por cento dos cidadãos entrevistados.  

Apesar de utilizarmos um número considerável de palavras de origem africana em nosso dia a dia, a 

pesquisa nos revela que em sua grande maioria, não as reconhecemos com tal. Dos 164 entrevistados apenas 25 

reconheceram que as palavras em pesquisa eram sua totalidade de origem africana, enquanto 144 não as 

classificaram com sendo originárias de línguas africanas.  

Com base nos dados coletados podemos de fato concordar com os diversos autores e suas pesquisas a 

respeito da influência da cultura africana no Brasil, não apenas na culinária, música, arte, mas também no nosso 

idioma.  
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

sAs línguas africanas, transladadas de seu espaço original através do tráfico de escravos africanos, encontra-

se no português do Brasil revelando a história de participação desse povo na construção da identidade cultural do 

povo brasileiro. No que se refere à apropriação de línguas africanas pelo português brasileiro, Petter (2005, p. 

213) afirma que o português brasileiro “assimilou do contato com povos africanos e suas línguas muitos 

elementos necessários à sua expressão: apropriou-se de uma parte do léxico de origem africana e reorganizou, 

como afirma alguns, certos aspectos de sua gramática”. 

As várias pesquisas recentes têm revelado de forma clara o quanto da contribuição do negro africano à 

cultura brasileira ainda desconhecemos, ao tempo que demonstra sua força e importante participação. “Mais do 

que nunca, vivemos um momento de chamada à pesquisa sobre o tema fascinante da pluralidade cultural no 

Brasil.” (Queiroz 2002 p.56). 
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RESUMO: O presente artigo objetiva sensibilizar educadores, gestores educacionais, estudantes, familiares e 

comunidade escolar sobre a importância e a necessidade de promover a igualdade racial, provocando reflexões 

acerca das questões étnico-raciais, da contribuição cultural africana, do fortalecimento da identidade e da 

autoestima quilombola nas comunidades remanescentes do município de Traipu- Alagoas, partindo de um olhar 

especial ao papel da educação no trato desses assuntos, à luz da Lei Federal 11.645, de 10 de março de 2008, que 

prevê a inclusão obrigatória de conteúdos programáticos sobre História da África e Cultura Afro-brasileira nos 

currículos escolares, bem como, a adoção de políticas educacionais e estratégias pedagógicas de valorização da 

diversidade étnico-cultural. Pretende-se, ainda, conduzir para a superação da visão negativa do africano e seus 

descendentes, construída pelos racistas no Brasil, estimulando, assim, a mudança de mentalidade dos que 

insistem em desconsiderar que a influência negra enriqueceu a cultura brasileira e deve ser reconhecida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Identidade , Autoestima. 

 

The culture of the school in the reduction of quilombolas roots 
 

ABSTRACT: The aim of this article is to sensitize educators, education managers, students, family members 

and the school community about the importance and necessity of promoting racial equality, provoking reflections 

on ethnic-racial issues, African cultural contribution, strengthening of identity and quilombola self-esteem in the 

remnant communities of the municipality of Traipu - Alagoas, starting with a special look at the role of education 

in dealing with these issues, in light of Federal Law 11.645, of March 10, 2008, which provides for the 

mandatory inclusion of programmatic content on History Africa and Afro-Brazilian Culture in school curricula, 

as well as the adoption of educational policies and pedagogical strategies for valuing ethnic-cultural diversity. It 

is also intended to overcome the negative view of the African and its descendants, built by the racists in Brazil, 

thus stimulating a change of mentality of those who insist on disregarding that black influence has enriched 

Brazilian culture and must be recognized.  
 

KEYWORDS: Education, Identity, Self-esteem. 

. 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil recebeu um número expressivo de africanos proveniente do tráfico de escravos durante 

aproximadamente três séculos. A libertação dos escravos dada pela Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, não 

promoveu a igualdade social e racial, e nem se pode afirmar se realmente era o que se almejava. A população 

negra ficou à margem da sociedade: sem terra, sem escolarização, sem moradia e sem emprego. Sem política 

pública de integração dos novos cidadãos e cidadãs, a senzala apenas mudou de lugar e de escala, passando estes 

a ocupar morros e grotões, formando favelas e cortiços.  

mailto:simonesos1@hotmail.com
mailto:socorro.aragao@terra.com.br
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ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1228 

Foram muitas lutas e conquistas dos Movimentos Negros desde a abolição, até conceberem as políticas 

que buscam corrigir e compensar as desigualdades a que a população negra foi submetida. A escravidão produziu 

efeitos e suas consequências podem e devem ser anunciadas, explicitadas, refletidas, discutidas, conhecidas, 

visto que esse povo negro escravizado está intrinsecamente ligado ao que nos constitui como povo brasileiro. 

Ribeiro (1995, p.87) defende a “miscigenação como fator preponderante da diversidade que caracteriza o 

Brasil”, acrescentando que tal fusão biológica e cultural se iniciou com a vinda dos primeiros portugueses em 

solo brasileiro, se acentuando com o processo de escravidão do africano. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A luta das “comunidades remanescentes de quilombo” tem na Constituição de 1988 um marco histórico e 

de visibilidade no espaço público nacional. No Brasil, as marcas de exclusão e isolamento para com essas 

comunidades, parecem mantê-las invisíveis nas diversas esferas sociais. A promulgação da Constituição Federal 

de 1988 em seus artigos 215 e 216 e do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, apresenta 

reconhecimento à importância destes grupos na formação do patrimônio cultural brasileiro, bem como 

determinou a emissão dos títulos de posse às terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos. 

 A Constituição Federal de 1988 representou um importante passo para o reconhecimento dessas 

comunidades e revelou que o Brasil é um país pluriétnico. Por outro lado, os grupos remanescentes de quilombos 

presentes em grande parte do território nacional ficaram em situação de vulnerabilidade e sem acesso, muitas 

vezes, aos direitos mais básicos.  

 

A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se 

cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e 

garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os 

senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos 

libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos 

especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da 

vida e do trabalho. (...) Essas facetas da situação (...) imprimiram à Abolição o 

caráter de uma espoliação extrema e cruel.  FERNANDES (1964). 

 

No Brasil, as comunidades quilombolas estão localizadas em 24 estados da federação, com exceção do 

Acre e de Roraima.  Ao longo da história escravatura no Brasil,  

 

[...] várias medidas que visavam apagar a digital negra da face da história brasileira, 

a saber: a criminalização das religiões afro-brasileiras, a mestiçagem vista como um 

processo de “branqueamento” e “melhoramento da raça”, o impedimento ao acesso 

dos aparelhos públicos, entre outras, que transformou a história do negro brasileiro 

em duas etapas: a primeira como escravo, a segunda como excluído. Em ambas, o 

que prevalece é a negação do direito de cidadania (OLIVEIRA, 2000, p.26). 

 

 

  Assim, de acordo com levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP), órgão do Ministério da 

Cultura (MinC), que formaliza a existência destas comunidades, assessorando-as juridicamente, desenvolvendo 
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projetos, programas e políticas públicas de acesso à cidadania, há mais de 3000 comunidades espalhadas por 

todo território nacional.  

Entretanto, sua influência não passa despercebida em nossa cultura. Ela está presente na alimentação, na 

dança, nas diversas palavras inseridas em nossa língua. Como afirma Anjos,  

É importante marcar decisivamente que os povos africanos não foram responsáveis 

somente pelo povoamento do território brasileiro e pela mão de obra escrava; eles 

marcaram e marcam de forma irreversível, a nossa formação social, tecnológica, 

demográfica e cultural, que ao longo desses séculos, foi preservada e recriada, 

mesmo com as políticas contrárias do sistema. Os povos de matrizes africanas são 

os responsáveis pela adequação, nos trópicos, das técnicas pré-capitalistas 

brasileiras, como, por exemplo: a mineração, a medicina, a nutrição, a agricultura, 

a arquitetura, a pecuária, a tecelagem, a metalurgia, a cerâmica, as estratégias 

militares e a construção. São responsáveis também pela elaboração do português 

africanizado e da religião com a sua cozinha sagrada” (ANJOS, 2006, p.65).  

 

 

Alagoas é uma das 27 unidades federativas do Brasil e está situada no leste da região Nordeste, ocupando 

uma área de 27.778,506 km². Em 2016, de acordo com dados do IBGE, estava com uma população estimada em 

3 358 963 habitantes. Sendo Alagoas a segunda menor unidade da Federação, reúne 68 comunidades 

remanescentes de quilombola com certificação oficial dada pela Fundação Cultural Palmares, somando um total 

de 6.889 famílias.   

O Parque Memorial Quilombo dos Palmares foi implantado em 2007, em um platô do alto da Serra da 

Barriga. O local, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1985, recria o 

ambiente da República dos Palmares – o maior, mais duradouro e mais organizado quilombo já implantado nas 

Américas.  

O fato de maior significado para a identidade político cultural de Alagoas foi Palmares, que em 

quinhentos anos, foi a única luta que impôs o estado na história do Brasil. Entre os quilombos registrados no 

período colonial  brasileiro, Palmares foi o maior e mais duradouro, tornando-se símbolo de liberdade. 

Berço de um dos maiores ícones da resistência negra à escravidão, o estado de Alagoas teve sua história 

marcada pela luta e o legado de Zumbi dos Palmares. Atualmente, a Fundação Cultural Palmares contabiliza em 

Alagoas 68 comunidades remanescentes de quilombolas certificadas, distribuídas em 35 municípios (BRASIL, 

2015a).  

A respeito do território traipuense: 

 

“Em um universo de 102 municípios existentes no Estado de Alagoas, Traipu é o 13º 

mais antigo município, emancipado em 28 de abril de 1835, sendo atualmente o 3º 

em extensão territorial com superfície de 697,96km², contando com 25.702 

habitantes”. (TORRES, 2017, p.38) 

 

 

E ainda:  

 

Na condição de região reconhecida como quilombola desde 27 de dezembro de 

2010, o distrito Mumbaça deve ser denominado de “distrito Quilombo Mumbaça”. 

(TORRES, 2017, p.39) 
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Ressaltando que, 

 

“Os quilombos não pertencem apenas ao passado escravista brasileiro. São 

comunidades que existem espalhadas no território brasileiro, denominadas de 

quilombolas, presentes também no município de Traipu, com as denominações de 

Uruçu e Belo Horizonte (Lagoa dos Veados) certificadas em 19 de novembro de 

2009, respectivamente com 50 e 60 famílias, e Mumbaça e Lagoa do Tabuleiro, com 

certificação de 27 de dezembro de 2010, respectivamente com 100 e 30 famílias. A 

comunidade Patos, povoação ribeirinha do São Francisco, também foi um reduto de 

negros remanescentes de escravos que habitaram as fazendas de gado nas margens 

do rio São Francisco, embora não tenha reconhecimento oficial como quilombola.” 

(TORRES, 2017, p.41) 

 

 

A Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2010, institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à 

população negra a efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e 

difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. 

                               Parágrafo único. Para efeito deste estatuto, considera-se: 

I – discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou 

preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que 

tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento gozo ou exercício em 

igualdade de condições, de direitos humanos e liberdade fundamentais nos campos 

políticos, econômicos, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida público 

ou privada;   

II – desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e 

fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas públicas e privadas, em 

virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. 

 

 

O Estatuto também traz outras obrigações referentes ao Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 

Lazer. Já a Lei nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003 inclui o dia 20 de novembro no calendário escolar, data que 

comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra. E o artigo 11 do Estatuto da Igualdade Racial diz que “é 

obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil”, observando o 

disposto na Lei nº 9.394 de Dezembro de 1996. Outras leis também fazem referência ao estudo da cultura afro-

brasileira e indígena como a Lei 11.645, de 10 de março de 2008. 

IDENTIDADE E AUTOESTIMA NEGRA 
 

“Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos oprime e temos o direito de 

ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza.” (SOUZA, 2004) 

 

 

De acordo com o artigo 2º do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, os quilombos são “grupos 

étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. 

As comunidades quilombolas no Brasil são múltiplas e variadas e se encontram distribuídas em todo o território 

nacional, tanto no campo quanto nas cidades.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
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As cicatrizes de três séculos de escravidão são profundas. Os descendentes da mestiçagem entre europeus, 

índios e negros, não eram reconhecidos como atores, mas como massa de trabalho pobre ou miserável. O 

período, caracterizado pela imposição da supremacia branca e do cristianismo, negou a identidade do negro ao 

suprimir suas referências míticas e ao fazê-lo acreditar que era propenso a servir. Hoje, muitos afrodescendentes 

são resistentes em se assumirem como negros, pois a trajetória de sua história os levou a pensar que eram feios e 

escravos. O meio para reverter este quadro, é resgatar a memória deste povo que é exemplo de luta e de 

resistência à escravidão e que deixou sua influência na cultura brasileira. 

Podemos assim reafirmar o quão importante é fortalecer as raízes negras que enriqueceram nossa cultura 

com seus feitos e saberes, considerando que  

 

Identidade cultural é o conjunto das características de um povo, oriundas da 

interação dos membros da sociedade e da forma de interagir com o mundo. 

Identidade cultural são as tradições, a cultura, a religião, a música, a culinária, o 

modo de vestir, de falar, entre outros, que representam os hábitos de uma nação e, 

identidade social é um elemento que facilita o reconhecimento de uma pessoa no 

âmbito social, designando o seu posicionamento em uma sociedade. 

(https://www.significados.com.br)  

 

 

Como se sabe, Alagoas se destaca por abrigar e ser o berço da resistência negra no Brasil, tendo como 

líder Zumbi dos Palmares. O principal dos quilombos está situado no município de União dos Palmares, mas 

essas comunidades não se limitam apenas a esta região, berço da liberdade negra. 

 

Figura 1 – Mapeamento comunidades quilombolas 

 
Fonte: Instituto de terras e reforma agrária de Alagoas 
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Em vários quadrantes do Estado, é possível encontrar remanescentes destes povos que muito contribuíram 

– e muito contribuem – para enriquecer a cultura alagoana. São 6.889 famílias já certificadas em todo estado e, 

na cidade de Traipu, 541, como mostra o quadro abaixo: 

 

Tabela 1 - Comunidades Quilombolas de Traipu - Alagoas 

Relação das comunidades quilombolas com certificação oficial dada pela Fundação Cultural Palmares.  

COMUNIDADES CERTIFICADAS 
Nº MUNICÍPIO COMUNIDADES SITUAÇÃO Nº DE FAMÍLIAS 

62 Traipu Belo Horizonte 19.11.2009 60 
63 Traipu Uruçu 19.11.2009 50 

64 Traipu Mumbaça Certificada em 27/12/2010 401 
65 Traipu Lagoa do Tabuleiro 27.12.2010 30 

                                                                       Total de famílias em Traipu 541 

Fonte: http://www.iteral.al.gov.br 

 

Comunidades remanescentes quilombolas: 

De acordo com a Portaria nº 06 da Fundação Cultural Palmares, de 01 de março de 

2004, as comunidades negras rurais remanescentes de quilombo também são 

autodenominadas como: terras de preto, comunidades negras, mocambos, 

quilombos, dentre outras denominações congêneres. (MORAIS, 2009, p. 65) 

 

No dia 20 de novembro de 2003 foi instituído o Decreto Federal nº 4.887 que regulamentou o 

procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades de quilombos. O artigo 2º deste Decreto institui:  

Consideram-se remanescentes das comunidades de quilombos, para fins deste 

Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com 

trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com resistência à opressão histórica 

sofrida. 

 

No dia 19 de setembro de 2005 uma Instrução Normativa nº 20 do INCRA editou novas instruções. O 

texto trazia algumas inovações significativas como a obrigatoriedade da formação de um Grupo Técnico 

interdisciplinar para identificar e delimitar o território reivindicado, e a obrigatoriedade do relatório 

antropológico. Entretanto, no dia 20 de outubro de 2009 foi publicada uma nova Instrução Normativa do 

INCRA, a IN nº 57/2009. Desta forma, ficou instituído que: 

CERTIFICAÇÃO 

Art. 6º A caracterização dos remanescentes das comunidades de quilombos será 

atestada mediante autodefinição da comunidade. 

Parágrafo único. A autodefinição da comunidade será certificada pela Fundação 

Cultural Palmares, mediante Certidão de Registro no Cadastro Geral de 

Remanescentes de Comunidades de Quilombos do referido órgão, nos termos do § 

4º, do art. 3º, do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

 

A respeito desses procedimentos administrativos TORRES diz: 
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As comunidades quilombolas reconhecidas em Traipu receberam a certificação após 

um longo processo de estudo, sob a liderança recente do senhor Manuel Oliveira dos 

Santos, conhecido como Bié. O reconhecimento das propriedades dos remanescentes 

quilombolas e a emissão de títulos só foram possíveis devido à mobilização do 

movimento negro do Estado, ficando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, como órgão responsável pela regulamentação, identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras dos quilombolas. 

(TORRES, p.41) 

 

INFLUÊNCIA AFRICANA NO VOCABULÁRIO LOCAL 

 

Para Bonvini (2008, p.100), os trabalhos mais significativos sobre a presença de vocábulos de origem 

africana no Brasil atravessaram praticamente todo o século XX e apresentaram diferentes interpretações para 

essa presença. Ainda para Bonvini, a interpretação que deve ser dada a essa presença, na verdade, é de 

“empréstimos linguísticos”. Segundo este autor, “o empréstimo linguístico é um fenômeno sociolinguístico 

normal e frequente. Resulta do contato de línguas”.  

Durante esse contato, ocorre habitualmente uma troca bilateral entre falantes que usam línguas diferentes. 

Os termos originários de línguas africanas, atestadas no léxico do português do Brasil, testemunham esse contato 

e dependem dele. No Brasil, ele se deu entre a segunda metade do século XVI e o final do século XIX (Ibidem, 

p.103). 

Boa parte das palavras emprestadas, entretanto, passou por mudanças formais e semânticas, se moldando 

e se integrando ao português, perdendo, muitas vezes, a semântica inicial na língua africana (ibidem, p.142-143). 

Os falantes, mesmo que não percebam, utilizam de forma alternada palavras de origem africana e de origem 

portuguesa no seu cotidiano. 

Como aponta Barros (2006), algumas palavras são bem aceitas como aquelas presentes na culinária 

(caruru), na denominação de lugares (Cambona, Quitunde), na fauna (marimbondo), na identificação de pessoas 

(cambembe), outras palavras, por outro lado, são tidas como desprestigiadas e chulas como catota, cotó, bimba, 

xibiu e biboca. Em Traipu, identifica-se a influência de vocabulários africanos incorporados à cultura e ao falar 

local nas identificações, por exemplo, nos logradouros: Mumbaça, Uruçu, Tingui, Tamburi, Embiriba, Jaciobá, 

Munguengue e Urumbeba. 

Normalmente essas palavras são usadas em situações informais, mas é notável que se fala em Alagoas e 

que são formas concorrentes às palavras de origem portuguesa. Porém, algumas palavras citadas por Barros 

(2006) como de origem africana (angico, cachaça, caruru e cafuzo) foram apresentadas por dicionários 

etimológicos (BUENO, 1963 e CUNHA, 1982) como de origem incerta. 

Birita, cachaça, cacimba, canjica, capanga, caçula, catita, farofa, fofoca, fubá, fuleiro, fungar, fuxico, 

gandaia, ganga zumba, ganzá, garapa, geringonça, gororoba, inhame, lapada, entre outras, são exemplo de 

palavras do vocabulário brasileiro com origem africana ou com referência a alguma prática desenvolvida pelos 

africanos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a 

grande influência africana que há na cultura brasileira. 
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A existência da escravidão no Brasil durante quase quatrocentos anos, além de ter constituído a base da 

economia material da sociedade brasileira, influenciou também sua formação cultural. Não tem como negar que 

a miscigenação entre africanos, indígenas e europeus é a base da formação populacional do Brasil. Dessa forma, 

a matriz africana da sociedade tem uma influência cultural que vai além do vocabulário. 

 

O PAPEL DA ESCOLA 

 

A partir do exposto, é pertinente colocar que a elaboração de uma proposta da educação escolar 

quilombola não significa romper com os conhecimentos escolares, mas sim, buscar incorporar a esses 

conhecimentos a dinâmica do cotidiano. A prática docente é um elemento fundamental no trato das questões 

raciais, pois media as relações entre os diversos sujeitos no espaço da escola/ família e comunidade. 

Entendemos que a escola tem o poder de enfrentar o racismo com ações que favoreçam que as pessoas 

saiam da omissão, da negligência e do silêncio diante das discriminações e desigualdades raciais. Promover 

práticas que elucidem as discriminações presentes na realidade e o racismo institucional, podem desconstruir 

estereótipos e preconceitos, estimular a mudança de atitude diante do racismo. 

Faz-se necessário estimular a mudança de olhar e novos saberes sobre a história e cultura afro-brasileiras, 

promovendo a igualdade com práticas que convoquem para a alteração da realidade, enfatizando que os esforços 

de pesquisadores e militantes dos movimentos negros para alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN 9.394/1996) tiveram os objetivos de garantir: o reconhecimento da diversidade étnico-racial 

do país; a superação da visão eurocêntrica da história brasileira, incluindo, no currículo escolar, a história e 

cultura da África e dos afro-brasileiros; a promoção do direito ao autoconhecimento (identidade e diversidade), 

ao reconhecimento (humanidade e dignidade) e ao conhecimento (igualdade de oportunidades) para a população 

negra; o rompimento do silêncio, denunciando as desigualdades e o racismo institucional; a superação da 

“vergonha étnico-racial” imposta aos negros e negras; a substituição da folclorização da cultura negra pela 

contextualização histórica da contribuição afro-brasileira para a cultura e história do Brasil; e a construção de 

percursos pedagógicos de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. 

Consideram-se as Leis n° 10.639/2003 e n° 11.645/2008, não apenas como instrumentos de orientação 

para o combate à discriminação, pois elas são também leis afirmativas, reconhecem a escola como lugar de 

formar cidadãos, e afirmam a relevância da mesma promover a valorização das matrizes culturais brasileiras. 

A obrigatoriedade, não significa a implementação e a efetivação, pois há nesse processo elementos 

complexos que incidem sobre a viabilidade das transformações necessárias com a criação da lei, como a 

formação do professor de qualidade, a existência de material didático, a estrutura das escolas da rede pública e 

privada de ensino, a assessoria pedagógica disponibilizada pelas redes, etc. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O debate acerca das questões étnico-raciais é de extrema importância. A compreensão da autoestima 

como um dos componentes de formação da identidade se torna indispensável ao lidarmos com ações voltadas 

para a população negra.  

É mister que os educadores consigam visualizar os avanços obtidos a partir da configuração das Leis n° 

10.639/03 e nº 11.645/08 e que também percebam que as aprovações das mesmas não garantem o fim de ações 

de exclusão na escola.  

Pensar a reorganização do espaço pedagógico é indispensável e depende também da formação inicial e 

continuada a ser oferecida aos profissionais que estão envolvidos com a Educação.  

O que se pretende com este estudo, além de contribuir para a reflexão, é mostrar como se deu a 

certificação das comunidades quilombolas, qual a importância desse reconhecimento para esse povo, estimular 

uma visão direcionada ao real significado que devemos dar a esses remanescentes no que se refere às suas 

contribuições para a cultura de nosso país e à justiça que podemos fazer a esses que tanto sofreram exploração 

desumana por parte dos que se consideravam superiores ou pela cor de sua pele ou pela contenção de bens que 

nada representam ou caracterizam o ser melhor ou pior que o outro.  

Queremos aguçar a curiosidade das pessoas para a trajetória de sua história, pois como bem afirmou o 

filosofo politico Edmund Burke (1729-1797), onde “um povo que não se preocupa em saber a sua história, está 

condenado a repeti-la.” E ninguém valoriza, respeita ou protege o que não conhece. Esse povo necessita ser 

sensibilizado com a própria história, com a riqueza de sua cultura, com a influência de seus feitos. 

Preocupa-nos a suspeita de que haja uma rejeição por parte de alguns integrantes das comunidades 

certificadas como remanescentes de quilombo no município de Traipu, no que se refere ao autor reconhecimento 

como quilombola. Receamos que as populações das comunidades, estejam alheias ao motivo pelo qual são 

consideradas quilombolas, bem como, o meio pelo qual foram reconhecidas como tal e, em consequência, não 

queiram se identificar como pertencentes ao seu grupo cultural.  

E, diante desse contexto, entendemos que só a escola dentro do seu papel formador e conscientizador, 

pode modificar esse quadro, mostrando que, o lugar onde os alunos estão inseridos é objeto de aprendizagem e o 

jovem, a criança e o adulto precisam se ver nas propostas didáticas desenvolvidas. A identidade cultural dos 

alunos quilombolas ou não é uma construção e a escola tem papel fundamental nesse processo. 

O aluno precisa saber e expandir, levando esse conhecimento para dentro de sua casa, e para o lugar onde 

vive que não são características como a cor da pele, dos olhos, do cabelo que definem a identidade de uma 

pessoa. “Seria uma armadilha engessar a afrodescendência apenas no patrimônio genético. O que torna alguém 

afrodescendente é identificação com a identidade e o posicionamento político de construir essa identidade” 

(CORREIA, 2015). 

É preciso mostrar que o valor afrodescendente vai além do direito à terra: há uma identidade que precisa 

ser reafirmada e respeitada, antes de tudo pelo próprio quilombola e, depois, por cada um de nós, brasileiros, que 

somos um pouco de cada um desses sujeitos que tanto contribuíram para a riqueza de nossa cultura.  
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RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade sistematizar a formação de professores alfabetizadores 

obtida durante o Curso de formação através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa que ocorreu 

para os professores que lidam diretamente com a alfabetização do 1º ao 3º ano das crianças nas escolas 

municipais de Garanhuns-PE. Metodologicamente, esse trabalho se desenvolveu por meio de um projeto 

“Leitura Poética Devaneios e possibilidades” o qual, ao longo da formação foi para viabilizar melhores 

condições de interação entre a teoria com a prática, mediada pela produção dos próprios alunos no campo 

educacional. Ainda foi possível permear com a interdisciplinaridade, quando foram abordadas as formas 

geométricas, o sistema monetário, a poesia, a leitura e a oralidade. Congratulando com a produção da releitura 

dos alunos dos textos e imagens, mediante ao que lhe foi apresentado no decorrer dessa sistematização. Sendo 

assim, por meio da intervenção pedagógica na sala de aula do 2º Ano na escola Municipal, ressignificando a 

formação obtida por meio do Pacto com a prática em sala de aula. Por meio desse projeto, chegou-se a seguinte 

conclusão de que o processo de aquisição da leitura e da escrita mediado pelo gênero literário poesia tende a 

corroborar com o desenvolvimento epistêmico e linguístico dos educandos de forma a promover a desenvoltura 

das competências e habilidades necessária para aptidão da leitura e da escrita. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero Textual, Prática Pedagógica, Conhecimento linguístico. 

 

The training of literacy teachers at the right age 
 

ABSTRACT: The present work aims to systematize the training of literacy teachers obtained during the 

Training Course through the National Pact for Literacy in the Right Age that occurred for teachers who deal 

directly with literacy in the 1st to 3rd year of children in municipal schools of Garanhuns-PE. Methodologically, 

this work was developed through a project "Poetic Reading Dreams and Possibilities" which, throughout the 

training was to enable better interaction conditions between theory and practice, mediated by the students' own 

production in the educational field. It was still possible to permeate with interdisciplinarity, when the geometric 

forms, the monetary system, poetry, reading and orality were approached. Welcoming the production of students' 

re-reading of texts and images, through what was presented to them in the course of this systematization. Thus, 

through the pedagogical intervention in the classroom of the 2nd Year in the Municipal School, re-signifying the 

training obtained through the Pact with the practice in the classroom. Through this project, the following 

conclusion was reached that the process of acquisition of reading and writing mediated by the literary genre 

poetry tends to corroborate with the epistemic and linguistic development of the students in order to promote the 

resourcefulness of the skills and abilities necessary for reading and writing skills. 

 

KEYWORDS: Textual Genre. Pedagogical Practice. Linguistic knowledge. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Abordar o processo de aquisição da leitura e escrita no ensino formal no modelo da pós-modernidade 

e no modelo urbanocêntrico é de suma importância para que os alunos possam sair da condição de absorvedores 

do conhecimento dado como pronto e acabado, a favor do conhecimento construído por eles mesmos, uma vez 

que as ações passam a ser invertidas. Mais claramente, significa que os alunos não somente ficam à mercê do 

ensino dos professores, mas eles próprios fazem suas interpretações, reproduções e encenações com a oralidade 

através da leitura de texto e imagem. Daí a importância de trabalhar pedagogicamente neste contexto de 

produção, criação e interação constante, fortalecendo o desenvolvimento integral dos alunos.  

Assim, passa a ser executado em sala de aula da Escola Silvino Almeida de Oliveira, com a turma do 

2º Ano, por meio da intervenção pedagógica, o projeto intitulado “Leitura Poética Devaneios e possibilidades”, o 
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qual abordou inicialmente poemas e poesias, como também imagens artísticas (Tarsila do Amaral), ambos os 

alunos poderiam exercer o processo de aquisição do conhecimento de forma espontânea, uma vez que houve o 

reconhecimento dos saberes oriundos de suas experiências cotidianas.  

A arte, a linguagem e o conhecimento, de modo geral são frutos da ação humana sobre o mundo, 

sobre a realidade, fazem parte do acervo cultural dos seres humanos, como resultado de suas necessidades 

filosóficas, biológicas, psicológicas, sociais e outras mais. Daí a necessidade de propiciar às crianças e aos 

adolescentes o prazer do exercício de explorar as potencialidades de produção artística oral, escrita e plástica, 

bem como suas capacidades de aprender e conhecer, provocando novas formas de sentir, pensar, compreender, 

dizer, e, sobretudo agir.  

Nesse contexto, o presente projeto tem como escopo oportunizar e reavivar a capacidade dos alunos 

olhar e enxergar a essência do poético, através de atividades que permitam uma compreensão da linguagem 

poética, e lhe dê condições para que ensaie seus próprios passos à poesia. Desta forma, corrobora Andrade 

(1987, p. 45  apud MACHADO, 2013) ao mencionar como a escola deve trabalhar com a poesia: 

 

O que eu pediria à escola é considerar a poesia primeiro como visão direta das coisas 

e depois como veículo de informação prática e teórica, preservando em cada aluno o 

fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo que se identifica basicamente com a 

sensibilidade poética.  
 

 

Dessa forma, compreende-se que a poesia não pode ser somente declamada, mas sim contextualizada. 

Nesse sentido, foi possível ir além do que declamar poesias, conhecer poetas, foi possível vivenciar a poesia e a 

arte por meio da releitura dos próprios alunos, encenação da realidade do poema e imagem, ou seja, a vivência 

do que falava o poema e arte (apêndice). Daí compreender a relevância de fazer dos alunos protagonistas do 

conhecimento, na medida em que há a contextualização do texto poético e da arte. A importância de atuar em 

sala de aula com ludicidade favorece a integração dos saberes e de sobremaneira promove a inserção dos alunos 

no processo de construção do saber sistematizado. 

 

 Caracterização da Escola e da Turma 

 
A Escola Municipal de Garanhuns-P está situada no bairro do Manoel Shel, o qual é periférico, logo o 

contexto sociohistórico dos alunos é oriundo de precariedades, as quais muitas são supridas na referida escola, 

entre elas, destacam-se a afetividade e a questão da alimentação, pois em observação o horário da merenda 

escolar é o mais esperado, desejado e vibrado. 

A escola possui uma infraestrutura razoável e sua manutenção tem sido feita através do FUNDEB, 

bem como em parceria com a Secretaria de Educação do município. Funciona nos três horários letivos, 

comportando no turno matutino as turmas de ensino infantil e fundamental I, no turno vespertino e noturno 

funciona o fundamental II e o Educação de Jovens e Adultos, já no Turno noturno é o Ensino Médio. Desta 

forma, o número de alunos que compõem a Escola é um total de 900, distribuídos nos respectivos turnos. Vale 

salientar que, este trabalho se refere aos alunos no total de 24 do 2º Ano do Anexo da supracitada Escola que 

atualmente se localiza no Vale do Mundaú. 

Destarte, o corpo docente da escola está distribuído para os respectivos turnos, turmas da Escola. 

Compondo um total de 45 educadores. 

Desta feita, os 24 alunos da turma do 2º Ano, são oriundos da comunidade do bairro, o qual muitos 

deles apresentam problemas, dificuldades e distúrbios de aprendizagem, o que dificulta as vezes o trabalho do 

educador em sala, sendo este acompanhado pelo educador de apoio. Assim sendo, o trabalho mútuo que é 

realizado em sala de aula corrobora para a melhor manifestação comportamental dos alunos e consequentemente 

o trabalho metodológico do educador, em prol de cumprir não somente com as exigências da proposta 

pedagógica do Município91 mas com a formação cidadã dos alunos, por meio dos princípios éticos que lhes são 

apresentados e vivenciados no lócus escolar. 

O presente estudo tem por finalidade oportunizar e reavivar a capacidade dos alunos olhar e enxergar 

o que é a essência do poético através das atividades que permitam a compreensão da linguagem poética e lhe dê 

condições para que ensaie seus próprios passos à poesia, bem como, especificamente desenvolver o despertar da 

consciência para o desenvolvimento cognitivo e sócio cultural dos alunos; promover nos alunos o apreço pela 

leitura e escrita de poemas artísticos utilizando as linguagens e códigos do português e matemática; compreender 

                                                             
91 Modelo de proposta pedagógica para todas as escolas do município de Garanhuns, sendo ela urbana ou rural.  
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e desenvolver diferentes gêneros textuais no decorrer das atividades propostas e desenvolver a criatividade, a 

expressão oral, habilidades artísticas e ampliar o vocabulário e a construção do conhecimento interdisciplinar. 

 

A leitura e a escrita no processo de vir a ser 

 
A arte da sobrevivência humana perpassa por vários seguimentos e a sociedade em si não se 

desenvolveu do nada, pois diante do processo histórico do qual a humanidade em sua historicidade foi 

constituída, precisou de um meio para que todos pudessem se desenvolver e assim, o processo de interação se 

deu através da comunicação. Essa comunicação necessitava de um meio para que de fato houvesse sentido na 

interação estabelecida entre os povos.  

Dessa forma, foram registrando suas marcas em alguns lugares e assim a escrita toma forma. Sendo 

assim, essas marcas denominam-se de escrita, o fato é que os primeiros registros foram através de signos, signos 

esses que representavam quantidade, elementos da natureza, ou seja, os homens que promoveram o tempo da 

pré-história desenhavam os elementos da natureza para representar a quantidade de animais que possuíam.  

E por ser assim, a comunicação era expressa através da arte rupestre. Neste direcionamento, Aquiesça 

Souza (2012, p.15) considera que os primeiros registros escritos se deram “por meio de desenhos que visavam 

reproduzir de forma simplificada os conceitos ou coisas a serem representadas. Esse tipo de escrita é usualmente 

conhecido como escrita pictórica ou hieroglífica”. Dessa forma, percebe-se que a humanidade sempre usou da 

criatividade para garantir a sobrevivência.  

Compreender a natureza da comunicação é imprescindível para a socialização dos sujeitos. Dessa 

forma, o processo de ensino para a aquisição da leitura e da escrita requer a premissa de que não deve ser 

trabalhada metodicamente, mas sim contextualizada, através do uso dos gêneros textuais que subsidiam a 

apropriação do conhecimento linguístico e poético. 

Nesse sentido, o processo de ensino deve ser voltado para que os educandos possam se apropriar e 

fazer uso social da escrita mediante a sua sistematização, ou seja, a partir do momento em que eles entendem a 

importância de codificar e decodificar a escrita. Dessa maneira, trabalhar ludicamente esse processo não requer 

espetáculo, mas originalidade e assim é possível que os educandos desmitifiquem que aprender a ler e escrever é 

difícil e para poucos.  

Trabalhar ludicamente enriquece o processo de aquisição do conhecimento, uma vez que os sujeitos 

detentores do direito a educação, não devem se sentir obrigados à estudar, mas cativados a esse processo.  

Assim, considera-se que o processo da escrita se inicia através dos desenhos que representavam os 

elementos naturais e quantidade registrados em pedras, rochas e outros meios. Mas, com o passar do tempo 

evoluiu a quantidade de símbolos e de coisas a serem representadas, assim o sistema de escrita passa por 

mudanças conforme Cagliari (2012, p.1-8) respalda na Origem da Escrita: 
] 

Os pictogramas cederam lugar, então, aos silabários, sinais representando os sons às 

sílabas. Mudou o ponto de partida da escrita, que passou do significado para o som 

das palavras, de ideográfica a fonográfica. 
 

 

Todavia, compreende-se que o processo da escrita, se desenvolveu através das mudanças ocorridas ao 

considerar os elementos da fala, ou seja, os símbolos já não conseguem representar como antes os objetos, e não 

se usa mais as rochas para imprimir as marcas, tanto houve mudança na escrita ideográfica para a fonográfica. 

Então a escrita agora se prende aos sons emitidos, fazendo o uso das letras que formulam as sílabas e estas 

compõem a palavra, a palavra a frase, a frase o texto. 

Compreender a importância da linguagem nesse processo é de fundamental importância, uma vez que ela é 

detentora da comunicação e não há educação sem a comunicação, a qual é permeada pelos signos orais e escrita, 

bem como pelos símbolos. Destarte, corrobora Bakhtin (1990, p.92 apud MAIA, 2013) ao definir a linguagem: 

 

A linguagem é analisada a partir da interação entre os indivíduos dentro da prática 

social; a língua falada tem vida e se transforma constantemente pela própria pressão 

do uso cotidiano: ela não pode ser separada do fluxo da comunicação verbal. Os 

indivíduos não a recebem pronta para ser usada; eles penetram na corrente da 

comunicação verbal; ou melhor, comente quando mergulhamos nessa corrente é que 

a nossa consciência desperta e começa a operar. Sendo que os sujeitos não adquirem 

sua língua a materna; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da 

consciência. 
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Por conseguinte, é através da comunicação mediada pelos signos, símbolos e instrumentos que o 

processo de transformação cognitiva vai ocorrendo concomitantemente com as experiências oriundas do 

cotidiano. Sendo assim, a teoria que subsidia o respectivo projeto insere-se na teoria sócio interacionista 

mediante os postulados de Vygotsky (1989, p. 112), pois foi possível definir a importância desse processo sócio 

interacionista entre os seres humanos e os suportes norteadores da aprendizagem e do desenvolvimento. Assim 

sendo: 

 
É com base na relação entre essas “ferramentas” internas e externas que a pessoa 

constrói o seu conhecimento. Em outras palavras, é por meio dessa relação que o 

sujeito continuamente transforma os seus conhecimentos cotidianos (experiências 

vividas) e conceitos científicos.   

 

 

Significa, portanto que as experiências internas e externas para serem significativas, não podem 

somente acontecer no ócio da necessidade, mas interligada com as emoções advindas dos sentimentos nutridos 

no momento da construção, a relação interpessoal e intrapessoal não deve acontecer mecanicamente, e sim 

subsidiada pelas emoções, sensações e prazer, princípios da ludicidade.  

 

A escrita mediada pelo educador 
 

As práticas de escrita têm se diferenciado muito, atualmente se preza por uma compreensão textual, uma 

escrita que seja coerente e coesiva. A escrita está impregnada em todos os contextos sociohistóricos, em todos os 

meios eletrônicos, nos mais variados objetos e instrumentos, absolutamente nada existe socialmente sem algo 

escrito. 

Diante dessa realidade, os educadores nas escolas devem atuar com coerência para que os sujeitos 

aprendam, compreendam e usem a escrita no seu dia a dia. Assim, a escrita valida a nossa oralidade e esta não 

deve ser escrita conforme os dialetos regionais. Neste sentido, Soares (2005, p. 22) destaca claramente o papel da 

escola em relação à escrita “[...] a escola valoriza a língua escrita e censura a língua oral espontânea que se afaste 

muito dela”, ou seja, os vícios de linguagens, o modo coloquial do qual é usado no dia a dia das pessoas, a escola 

rejeita. Nesse sentido, cabe ao professor atuar a favor do uso social da escrita, ele não pode discriminar a forma 

coloquial que seus alunos usam, e, sim, a partir do modo como eles falam trabalhar a favor de comparar que 

muitas vezes falamos de um jeito, mas que para escrever devem-se obedecer as regras que são concernentes a 

estrutura formal da escrita. 

A escrita não está impregnada em um único contexto social, mas em todos. Dessa forma pode-se constatar 

que uma das funções da escola é promover a aquisição da leitura e escrita para os educandos. Nesse sentido 

Soares (2005, p. 34) argumenta que “as escolas têm a obrigação de desenvolver habilidades de alfabetismo que 

torne as crianças capazes de responder a demandas em situações da vida cotidiana.” Assim, compreende-se que 

ler e escrever não acontece apenas na escola, mas também nas atividades diárias que exigem a função social da 

escrita. Pois, mediante a toda e qualquer situação sempre se escreve ou ler algo, como nos supermercados para se 

comprar alguma mercadoria, onde geralmente é feita uma leitura do valor, quantidade e da qualidade do produto. 

Assim, corrobora Demo (2004, p. 42) ao conjecturar que o processo de ensino-aprendizagem deve ser permeado 

pelo objetivo de “[...] provocar, desafiar, estimular, ajudar o sujeito a estabelecer uma relação pertinente com o 

objeto, que corresponda em algum nível, à satisfação de uma necessidade sua, mesmo que essa necessidade não 

estivesse tão consciente no início”. Subsecutivamente, acredita-se que este processo não acontece isoladamente, 

não somente por codificar e decodificar o processo da aquisição da leitura e da escrita, mas principalmente pelo 

uso que é feito, pela interação estabelecida, pela relação recíproca de interesses em formar e informar e, pela 

relação entre a teoria e a prática. Nesse sentido, pode-se afirmar que o ato de ler e escrever são atividades 

imprescindíveis e está intrinsecamente ligado ao fato de compreender, entender o que está implícito e 

principalmente explícito em todo e qualquer texto escrito. 

No entanto, a prática do educador deve mediar com autonomia esse processo de aquisição da leitura e da 

escrita, uma vez que atualmente não se aprende tal como antigamente, através das repetições, de cópias e lições 

tomadas, e sim, mediante a argumentação, da interpretação, da leitura e escrita contínua. Desse modo, o processo 

de aquisição acontece através da linguagem e escrita. Assim, não se pode desvencilhar uma ação da outra, pois o 

ato da linguagem é iminente entre os seres humanos e a escrita é a consequência do ato da linguagem, ou seja, é 

a linguagem impressa nos mais variados contextos e meios sociais.  
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Nesse sentido, Câmara Júnior (2002, p.159) conceitua a linguagem como “faculdade que tem o homem de 

exprimir seus estados mentais por meio de um sistema de sons vocais, chamado língua, que os organiza numa 

representação compreensiva em face ao mundo exterior objetivo, e do mundo subjetivo interior.” Diante dessa 

premissa, não podemos ignorar que a faculdade linguística do homem é a própria língua. Pois, conforme o autor: 

 
A linguagem se realiza em princípio, numa espécie de drama entre o falante (a pessoa que 

transmite) e o ouvinte (a pessoa a que ela se dirige) na base de um assunto (a parcela de 
representação mental que nela se consubstancia), mas na manifestação do psíquico e ouvinte 

não é levado diretamente em conta. Por outro lado, falante e ouvinte coincidem na mesma 

pessoa na atividade de linguagem chamada. 

 

 

Por conseguinte, evidencia-se o processo linguístico necessário para interação entre todos que compõem a 

sociedade. Uma vez que, toda e qualquer situação de interação acontece através da comunicação e está pela 

linguagem. 

No que tange o processo da escrita, este acontece de forma mais sistematizada, pois não é tão somente ler 

que intermédia à escrita, mas sim a prática intrínseca do significado e significante. O processo da escrita não 

acontece de forma sistemática, embora seja assim ensinado. O que de fato acontece é o procedimento aleatório 

que conforme a percepção do aprendiz ele aprimora. Ou seja, a faculdade de aprender não precisa 

necessariamente de uma direção restrita do ensino. Nesse sentido, defende Ferreiro (2001, p.102) ao sopesar que: 

 
 

A pré-escola deveria permitir a todas as crianças a liberdade de experimentar os 

sinais escritos, num ambiente rico em escritas diversas, ou seja; escutar alguém 

lendo em voz alta e ver os adultos escrevendo; tentar escrever (sem estar 

necessariamente copiando um modelo); tentar ler utilizando dados contextuais, 

assim como reconhecendo semelhanças  e diferenças nas séries de letras; brincar 

com a linguagem para descobrir semelhanças e diferenças sonoras. 

 

 

Por conseguinte, o ofício de ensinar o processo da aquisição da leitura e da escrita deve estar 

permeado pelas práticas cotidianas, isto é, a metodologia pedagógica subsidiária à apropriação do conhecimento 

através das metodologias alternativas, onde houvesse um contato com objetos, jornais, revistas, livros e outros 

gêneros textuais que os alunos independentes da faixa etária manipulassem a favor do seu conhecimento 

linguístico. Portanto, não deveria ser uma prática sistematizada como é na maioria das escolas de ensino formal. 

A escola existe como lugar por excelência para inserir o sujeito na sociedade, sendo este autônomo, 

crítico e reflexivo. Todavia, se torna imprescindível que o mesmo tenha capacidade de escrever com as 

características ora mencionadas. Pois, não se deve em lócus desenvolver um sujeito meramente copista, a 

exemplo, menciona-se Ferreiro (2001, p. 87) ao mensurar sobre a importância ou não do ato de copiar para então 

viabilizar o processo da aprendizagem: 

 

A cópia é apenas um dos procedimentos usados para apropriar-se da escrita, mais 

não é o único (nem sequer é o mais importante). Aprende-se mais inventando formas 

e combinações do que copiando; aprende-se mais tentando produzir junto aos outros 

uma representação adequada para uma ou várias palavras do que fazendo, sozinho, 

exercícios de copiar listas de palavras ou letras.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nesse sentido, percebe-se que o processo da aquisição da leitura e escrita não existe apenas numa única 

forma ou metodologia, mas em várias alternativas metodológicas para inserir o sujeito no processo da aquisição 

do conhecimento. Não obstante, a forma de se ensinar pode ser homogênea, no entanto, a aprendizagem é 

heterogênea. 

Neste direcionamento, a cópia não pode somente promover o despertar do aprendiz para o gosto da 

aprendizagem da leitura e da escrita, uma vez que esta prática deve ser norteada por variantes que interessam aos 

aprendizes, daí a relevância de trabalhar metodologicamente os gêneros textuais. 

Contudo, o ato de produzir textos requer alternativas que tornem o aprendiz capaz de escrever, ler, 

interpretar e compreender o que ele mesmo produz, atividades em que há somente cópias não são suficientes. 

Nesse sentido, se torna interessante atuar em favor das múltiplas oportunidades em que o aprendiz dispõe em seu 
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contexto sócio histórico para inseri-lo cada vez mais no mundo da escrita fazendo uso dos diversos gêneros 

textuais. 

Mediante as várias formas de comunicação através da escrita, a mesma ganha respaldo textual em seus 

gêneros textuais, ou seja, há textos com finalidades semelhantes, mas com características textuais diferentes. 

Consequentemente, se faz necessário que o aprendiz detenha as concepções desses gêneros textuais que 

viabilizam todo o processo da escrita. 

Portanto, parte-se do pressuposto de que não se escreve nada por acaso, o que se coloca em papel já estar 

organizado em mente. Para tal façanha é de suma importância o contato com a diversidade de textos e seus 

gêneros textuais, para desenvolver a habilidade de escrever, uma vez que esta advém do ato de ler. Assim, 

compreende-se que o ato de ler é que torna a escrita possível, pois apenas podemos escrever do que se tem 

conhecimento. Todavia, precisa-se que a equipe pedagógica trabalhe para este fim, pois somente a escola não 

consegue inserir o aprendiz no mundo da escrita, se antes ele não obter o contato necessário com os textos que o 

cercam. 

Portanto, devem-se desenvolver as competências necessárias para que o aprendiz possa desenvolver as 

habilidades diante das capacidades defendidas no PCN da Língua Portuguesa assim são elas 

 

Compreender um conceito, apresentar uma informação nova, descrever um 

problema, comparar diferentes pontos de vista, argumentar a favor ou contra uma 

determinada hipótese ou teoria. [...] Todas as disciplinas têm a responsabilidade de 

ensinar a utilizar os textos de que fazem uso, mas é a língua portuguesa que deve 

tomar para si o papel de fazê-lo de modo mais sistemático (BRASIL 2001, p. 31). 

 

 
Por quanto, o maior responsável para desenvolver essas capacidades de aprendizagens é o professor, e 

este deve fazer uso de vários recursos didáticos que favoreçam a assimilação e aquisição do conhecimento da 

leitura e da escrita. Entretanto, o desenvolvimento dessas capacidades não deve ser desenvolvida apenas por um 

único professor, mas sim, por todos que estão comprometidos com o desenvolvimento dos alunos. Nesse sentido, 

os professores devem juntos atuar com esta finalidade promover a aquisição do conhecimento para os alunos, 

mediante qualquer disciplina a ser ensinada.  Assim, na visão ainda de Freitas (1992, p. 127) significa dizer que 

“o trabalho poético está inteiramente inter-relacionado ao contexto social. O poeta, afinal seleciona palavras não 

do dicionário, mas do contexto da vida, onde as palavras foram embebidas e se impregnam de julgamento de 

valor.” Diante do exposto, compreende-se que os gêneros discursivos, principalmente o poético mobiliza 

diferentes esferas da atividade humana, representam unidades de cultura aberta. Destarte, destaca Soares (2005, 

60) ao conjecturar sobre a importância dos gêneros literários para o desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Assim, diz que:  

 

Os gêneros podem ser considerados, instrumentos que fundam possibilidades de 

comunicação. Trata-se de formas relativamente estáveis, tomadas pelo enunciado em 

situações habituais, cotidianas que permitem estabilizar os elementos formais e 

sociais práticos da linguagem. 

 

 

É sob essa premissa que se desenvolve o gênero poético, pois é possível vivenciá-lo por meio da 

contextualização o que estar impregnado em seu sentido lírico, cujo leitor interpreta, encena e vivencia, 

considerando que todos os gêneros literários são oriundos do cotidiano, como carta, convite, jornal, receita, bula, 

e tantos outros. 

Por conseguinte, compreender essa premissa de mediar o processo de ensino-aprendizagem ludicamente é 

corroborar com o desenvolvimento integral dos alunos, pois eles esperam por isso em sala de aula apender algo 

que faça sentido em sua vida e que lhe sirva para melhor se inserir socialmente a fim de usufruir dos bens 

produzidos como os instrumentos que permeiam a comunicação. 

 

 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO  

 
O projeto desenvolveu-se levando em consideração o Curso de formação de Professores Alfabetizadores do 

1º ao 3º Ano, através do Pacto Nacional de Alfabetização pela Idade Certa, o qual motivou a fazer de maneira 

diferente em sala de aula, para que os alunos pudessem se manifestar com mais interesse, motivados e curiosos à 

aprendizagem. Sendo assim, a metodologia do supracitado projeto foi desenvolvida por meio da intervenção 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1244 

pedagógica na turma com 24 alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental I, na Escola Silvino Almeida de Oliveira. 

A intervenção pedagógica se desenvolveu no princípio da sequência didática, a qual proporciona uma sequência 

de tempo, espaço e conteúdo a serem mediados concomitantemente. 

Desta feita, na intervenção pedagógica foram mediados vários conteúdos, como a leitura, sendo esta com 

textos poéticos de diferentes autores e imagens artísticas correlatas com o poema “Música Feira” de Rita Rameh. 

A escrita é fundamental nesse processo de aquisição do conhecimento linguístico e escrito, então houve a 

explanação de sílabas e suas rimas, palavras escritas com sons semelhantes a fim de que os alunos 

reconhecessem as rimas. Bem como, houve produção textual pelos próprios alunos por meio da releitura, 

levando em consideração os elementos que estruturam o poema, como verso, estrofe, palavras que rimam e além 

do mais foi apresentado outros gêneros literários além do poema, os quais foram o convite para a culminância do 

projeto. Releitura e desenho das imagens artísticas (Tassila do Amaral) que foram apresentadas a eles, 

destacando “o vendedor de fruta”.  

Ademais, não ficou somente na leitura, escrita e produção textual, mas foi possível extrair com ludicidade 

algo mais dessas atividades, como por meio da comunicação oral e linguagem visual, a dramatização, 

interpretação e teatralização do poema Música “feira” e da imagem “o vendedor de frutas”. Contudo, através da 

interdisciplinaridade foi trabalhado o sistema monetário e as formas geométricas, uma vez que ambos estão 

inseridos tanto no poema “a feira” como na “arte”, assim, na medida em que os alunos teatralizavam a compra e 

venda dos produtos que se têm na feira (ver apêndice), eles aprendiam fazendo essa simbiose da aprendizagem 

com a brincadeira que resulta em aprendizagem significativa. Deve-se considerar que nesse momento foi 

enriquecedor, pois todos os alunos até então não tinham reclamado da metodologia do que se estava ensinando, 

eles, a cada etapa do projeto se envolviam mais. Ou seja, consequentemente a consciência deles se despertava 

para uma aprendizagem diferenciada, não somente aquela de ler, escrever e contar, mas aquela que ressignifica 

suas matrizes culturais, oriundas dos seus contextos sociohistóricos. 

Por conseguinte, no decorrer da sistematização do projeto, várias foram as etapas que subsidiaram os 

passos de sua execução. Sendo assim, discorre-se, com a apresentação do projeto para os alunos, buscando os 

conhecimentos prévios a fim de sistematizar o conhecimento formal. Dando continuidade a metodologia foram 

usados os textos “paraíso e mistério de amor” de José Paulo Paes, o “girassol” de Vinícius Moraes e o texto 

“dentro do livro” de Ricardo Azevedo. Todos os textos foram teatralizados com a leitura e interpretação. 

Consequentemente, foi trabalhado o texto Chico Poeta no formato de história em quadrinhos. O qual possibilitou 

aos alunos a serem o protagonista, uma vez que a atividade intitulada era “você é o poeta”. Após esse momento, 

foi vivenciado a pintura “feira livre” de Aracy de Andrade, com a finalidade dos alunos montarem uma lista de 

feira, interpretar oralmente o que referência a pintura e a música contextualizando as semelhanças entre a pintura 

e a música. Para sistematizar todo o trabalho metodológico foi mediada a produção dos alunos com a teoria e a 

prática em sala de aula através da leitura da imagem ‘o vendedor de frutas’ de Tassila do Amaral e de o gênero 

literário biografia da Tassila. Logo mais, foi possível vivenciar a encenação dos alunos na feira, os quais 

elaboraram a lista de compra, assim alguns alunos trouxeram uma parte de legumes e frutas e a professora uma 

boa parte, então foi um momento muito divertido, pois através do aprender fazendo eles aprenderam sobre o 

sistema monetário, na medida em que iam passando as cédulas e moedas de mentirinha para pagar seus produtos, 

bem como as formas geométricas, pois foi destacado os formatos da fruta e ainda no momento da leitura da 

pintura de Aracy e da obra o vendedor de frutas de Tassila foi observado as formas geométricas que compõem 

ambas as obras das respectivas artistas. Para revalidar tudo o que até então havia sido construído por meio do 

projeto, houve uma “oficina de poesia” para congratular com as caraterísticas do texto poético evidenciando o 

concreto do abstrato da obra de Tassila o vendedor de frutas e com apenas 4 palavras concretas os alunos teriam 

que fazer seus poemas, que aconteceu através da oficina. (ver anexo). 

Seguindo com a sequência didática do projeto foi construído através de um texto coletivo o gênero literário 

convite, o qual os alunos convidavam toda a escola para apreciar a produção advinda do processo do 

desenvolvimento do projeto. Assim a culminância do projeto se deu através da exposição do mural “versos para 

brincar, sorrir e sonhar”, declamação e encenação dos poemas feitos pelos próprios alunos e a exposição das 

releituras da obra o vendedor de frutas de Tarsila do Amaral.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao vivenciar o desenvolvimento do projeto foi possível permear o processo teórico a favor da aquisição do 

conhecimento com a prática em sala de aula, desta maneira cada etapa do projeto subsidiou essa relação que se 

concretiza mediante o uso dos gêneros textuais (musica, poesia, convite e biografia), das imagens (o vendedor de 

frutas, e a feira livre), a leitura, interpretação e produção de textos concomitantemente foram desenvolvidas ao 
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longo da sequência didática por meio da intervenção pedagógica na sala de aula da turma do 2º Ano da Escola 

municipal em exploração.  

Dessa maneira, foi observado no decorrer do processo do projeto a manifestação comportamental dos 

alunos que se expressam nos apêndices e anexos que evidenciam todo o percurso percorrido necessariamente 

para atingir cada objetivo.  

Destarte, foi viabilizado durante os momentos as possibilidades para que os alunos reavivassem o modo de 

olhar e enxergar a essência do poético, à medida que eles interpretavam demonstrando a sua capacidade de 

entendimento do que os artistas (Tarsila e Aracy) apresentavam em suas obras, bem como o compositor da 

música feira que serviu para congratular com a imagem o vendedor de frutas. Por conseguinte, o objetivo geral 

do projeto foi atingido com êxito, assim como os demais. 

Especificamente, os alunos mediante o processo desenvolveram uma consciência mais sucinta do que é 

poesia, do processo de inspiração dos artistas para comporem suas obras, ressignificando que não precisa ser 

nada extraordinário, mas sim o ordinário de cada dia, fatos do cotidiano podem ser representados em obras de 

artes, bastou para que os alunos despertassem para tal e assim o desenvolvimento cognitivo e sócio cultural dos 

alunos ficou mais apurado. O comportamento dos alunos foi se modificando aos poucos e assim eles 

manifestavam mais interesse por aquilo que lhe era apresentado, então foi perceptível o apreço que eles estavam 

tendo pela leitura e escrita, bem como pelos conhecimentos matemáticos quando lhe era apresentado à 

quantidade de versos e estrofes do poema, quantidade de elementos nas obras de arte das artistas já supracitadas. 

Nesse processo metodológico de promoção da aprendizagem da leitura e da escrita, foi viável através de 

momentos coletivos e individuais os alunos terem contato com alguns gêneros literários como o convite, o qual 

foi feito pela turma para entregar aos professores das outras turmas para assistirem a culminância do projeto, 

também conheceram a biografia de uma das artistas a Tarsila do Amaral, sendo este outro gênero literário. Ainda 

foi possível mediante a releitura dos textos poéticos eles confeccionarem suas próprias poesias, o que foi 

mediado pela oficina de poesia, onde o professor Ricardo, reforçou a estrutura da poesia e assim dentro da obra o 

vendedor de frutas tirou 4 palavras e destas os alunos fizeram sua própria poesia, fazendo jus a criatividade e as 

habilidades artísticas que todos os seres humanos possuem, o que falta apenas é o incentivo, assim a 

interdisciplinaridade se deu mediante a encenação da venda de produtos entre os alunos, onde eles lidaram 

diretamente com o dinheiro, o sistema monetário e as formas geométricas ao observar os formatos dos elementos 

que comporiam as obras de arte, representando as frutas e legumes e também os elementos da natureza que estão 

nas obras artísticas. 

Todavia, conclui-se que foi uma experiência riquíssima que somente agregou conhecimentos e saberes 

tanto para os alunos como para os demais que estavam envolvidos no processo. Assim trabalhar com projeto em 

sala de aula é de sobremaneira muito significativo para todos os envolvidos. 
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RESUMO: Tendo como base os pressuposto teóricos da Linguística Textual (LT), a partir de uma 

investigação qualitativa, buscamos nesste artigo analisar a intertextualidade, com um viés na intergenericidade, 

em anúncios publicitários. Com o objetivo de compreender melhor as formas explícita e implícita de 

intertextualidade encontradas no gênero publicitário, bem como constatar seu poder de persuasão, analisamos 

quatro anúncios publicitários de diferentes empresas, extraídos da internet. Como resultado da análise, 

verificamos que tal fenômeno é, de fato, um importante  recurso de construção de textos para os anúncios  

publicitários.  

 

PALAVRAS-CHAVE: gênero textual, intergenericidade, anúncios publicitários. 

 

The Intertextuality in advertising ads: analyzing the explicit and implicit 

forms 

 
ABSTRACT: Based on the theoretical assumptions of  Textual Linguistics (TL), from a qualitative 

investigation, we seek in this article to analyze intertextuality, with a bias in intergenericity, in advertisements. In 

order to better understand the explicit and implicit forms of intertextuality found in the advertising genre, as well 

as to verify its power of persuasion, we analyze four ads from different companies, extracted from the internet. 

As a result of the analysis, we verified that this phenomenon is, in fact, an important resource of construction of 

texts for commercials. 

 

KEYWORDS: textual genre, intergenericity, advertising. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Conceituada como uma relação de diálogo entre textos, na área da Linguística Textual (LT), a 

Intertextualidade pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentam diversas linguagens (oral, 

escrita e visual), sendo expressa nas artes (literatura, pintura, escultura, música, dança, cinema), propagandas 

publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, dentre outros.  

Em vista disso propomos, nesta pesquisa, um estudo sobre o papel da intertextualidade, em suas formas 

explícita e implícita, contidas nos anúncios publicitários. Para tanto, buscamos o estudo sob o viés da 

intergenericidade e as descrições sugeridas por Marcuschi (2008). Reforçando nosso pressuposto teórico em 

Bakhtin (2003 [1979]),  Swales (1990) no que tange a LT, bem como em Tavares (2006) e Sacchet e Gomes 

(2006) na área da publicidade, contamos ainda com demais pesquisadores no decorrer do artigo.  

Com o intuito de contribuir ainda mais em nosso trabalho relembramos um pouco do que se trata o gênero 

textual. O qual, é a expressão dada às diferentes formas de linguagem empregadas nos textos, podendo ser 

encontradas em suas formas escrita, oral, visual, formal ou informal, e até entrecruzadas em um mesmo texto 

(intertextualidade ou intergenericidade), porém recebendo o nome do gênero que predomina. Segundo 

Marcuschi (2008):  

 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 

mailto:mcristianrocha@hotmail.com
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funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração 

de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. (p. 146).  

 

 

Temos como exemplos de gêneros textuais: o romance, o artigo de opinião, o conto, a receita de bolo, que 

são gêneros escritos, ou ainda textos orais como a aula, o debate, a palestra etc., sendo importante considerarmos 

seus contextos, funções e finalidades.  

Swales (1990: 33) diz que ”hoje, gênero é facilmente usado para referir uma categoria distintiva de 

discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias”. Os gêneros textuais são a língua 

em seu constante uso, ou  seja, a forma como ela é organizada e manifestada nas diversas situações de 

comunicação.  

Há vinte e cinco séculos, na tradição ocidental, os ‘gêneros textuais’ estiveram especialmente ligados aos 

gêneros literários, cuja análise se iniciou com Platão (na tradição poética) para se firmar com Aristóteles (na 

tradição retórica), passando por Horácio e Quitiliano, pela Idade Média, o Renascimento e a Modernidade, até os 

primórdios do século XX. Não podemos confundir Gênero Textual com Gênero Literário, pois neste existe uma 

classificação segundo a sua forma: gênero lírico, gênero épico, gênero dramático, gênero narrativo, entre outros.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Intergenericidade  
 

Para adentrarmos na intertextualidade, tema bastante estudado pela Linguística Textual (LT), partimos da 

definição extraída do dicionário em que a intertextualidade é a influência de um texto literário sobre outro, que o 

toma como ponto de partida; é a utilização de uma multiplicidade de textos ou de partes de textos anteriores, de 

que resulta a elaboração de um novo texto. Verificamos, então, que se trata da relação existente entre textos e 

gêneros. Dessa relação, em que há troca de informações, resulta a hibridação, ou seja, o texto apresenta 

elementos variados e ainda permanece coeso.  

Contudo, nesse trabalho trataremos o tema como intergenericidade, ou intertextualidade intergêneros, 

estudada por Marcuschi (2008, p. 165), em que ele usa a expressão para “designar esse aspecto da hibridação ou 

mescla de gêneros em que um gênero assume a função de outro”.  

O fato de ter um gênero com o formato de outro não prejudica a sua interpretabilidade, tendo em vista 

“que impera o predomínio da função sobre a forma na determinação interpretativa do gênero, o que evidencia a 

plasticidade e dinamicidade dos gêneros” (MARCUSCHI, 2008, p. 166).  

Diz respeito, na verdade, a um instrumento que dá sentido à transformação desses textos. Podemos dizer, 

dessa forma, que não existe um texto totalmente original. Bazerman (2006) nos faz perceber que precisamos 

recorrer com frequência a uma grande variedade de textos para nos comunicarmos.  

Em nossa vida é comum enunciarmos algo já dito. Seja de forma oral ou escrita, tendo em vista que todos 

os enunciados são plenos de palavras dos outros. Bakhtin (2003 [1979], p. 295) nos diz que “essas palavras dos 

outros trazem consigo  a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos”.  

Assim como os gêneros textuais existem vários tipos de intertextualidade, porém neste trabalho vamos 

nos deter em explorar a intertextualidade explícita e implícita voltada para o gênero textual anúncio publicitário.  

 

Intertextualidade em anúncios publicitários  

 
É no âmbito das comunicações públicas que os termos “anúncios publicitários” e “propaganda” 

desenvolvem um papel fundamental, sendo responsáveis em divulgar e propagar ideias, valores e produtos, 

chamando a atenção do seu público-alvo. De acordo com Tavares (2006, p. 119):  

 

A publicidade é uma mensagem paga veiculada nos meios de comunicação (mídia) 

com o objetivo de vender um produto ou serviço, sob a forma de uma marca 

comercial, para um público-alvo (consumidor) utilizando-se recursos linguísticos e 

estilísticos de ordenação, persuasão e sedução através de apelos racionais e 

emocionais.  
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Contudo, existem diferenças entre tais termos. A propaganda refere-se à política, à religião e à ética, 

propagando ideais e valores, além de utilizar um caráter mais informativo. Tem origem no latim (propagare) que 

quer dizer propagar, difundir, estender.  

Enquanto a publicidade, deriva de público, tem sua origem latina (publicus) que significa o ato de 

vulgarizar, de tornar público um fato ou uma idéia. é de caráter sedutor, tem seu foco  no comércio, pois possui 

fins lucrativos, e para alcançar tais objetivos ela se utiliza de vários gêneros textuais e estatégias argumentativas. 

Segundo Marcuschi (2008), “a publicidade opera de maneira particularmente produtiva na subversão da ordem 

instituída para chamar a atenção sobre um produto”.  

Fazemos lembrar que nosso objeto de estudo são os anúncios publicitários. Dessa forma, analisaremos no 

próximo item quatro anúncios publicitários retirados da internet, de modo aleatório, buscando averiguar a 

intertextualidade explícita e implícita nos textos verbais escritos e visuais neles encontrados. Para tanto, no 

decorrer do trabalho, trataremos o público-alvo como leitor/consumidor. Conforme com Sacchet e Gomes 

(2006), “os textos verbais e visuais têm na publicidade uma relação de  complementaridade em que ambos os 

códigos operam na persuasão, podendo opor, complementar ou reafirmar sentidos”.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Intertextualidade Explícita e Implícita  

 
A intertextualidade explícita ocorre quando há a citação da fonte do intertexto dentro do próprio texto, 

ou seja, quando um texto ou fragmento dele é citado e dessa forma aponta-lhe a fonte. É encontrada 

principalmente nas citações, nos resumos, resenhas e traduções, além de diversos anúncios publicitários. Nesse 

caso, dizemos que a intertextualidade localiza-se na superfície do texto, pois alguns elementos são fornecidos 

pelo autor para que o leitor/consumidor identifique com certa facilidade o texto fonte.  

O primeiro anúncio publicitário (Figura 1) foi retirado de uma campanha da rede HORTIFRUTI, a qual é 

a maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil, está presente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Espírito Santo com 29 lojas. A linha da rede HORTIFRUTI, criou personagens de filmes em formato de vegetais 

e frutas.  

 
             Figura 16: anúncio publicitário da rede HORTIFRUTI.  

 

Aqui, há uma forte referência ao texto fonte, que se tornará possível mediante as habilidades de que 

dispõe o leitor/consumidor, tendo em vista suas leituras, o conhecimento das coisas que estão à sua volta, através 

dos elementos fornecidos pela linguagem verbal e pela linguagem não verbal (leia-se visual).  

A composição do anúncio nos transporta imediatamente para o filme “Tropa de Elite”, do cineasta José 

Padilha, lançado em 2007. O autor do anúncio faz referência ao filme ao utilizar a frase Horta de Elite.Se não for 

Hortifruti, pede pra sair. Esse reconhecimento só é possível em razão da grande divulgação midiática que tornou 

a produção popular em nossa sociedade. Além disso, o produtor do anúncio argumenta associando a logomarca 
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ao mundo do estrelado utilizando a frase Aqui a natureza é a estrela, com menos destaque na parte inferior do 

anúncio. 

O próximo anúncio (Figura 2) foi retirado da campanha publicitária da rede de fabricante de veículos 

motorizados norte-americano CHEVROLET (que possui fundador com mesmo nome, Louis Chevrolet), 

atualmente é a marca mais vendida no mercado, segundo os sites AUTOO e Notícias Automotivas.  

Nesse exemplo, o autor trabalhou a intertextualidade explícita utilizando a argumentação e o poder de 

persuasão através do texto bíblico “Do pó vieste e ao pó voltarás”. Para sinalizar que houve a reprodução de 

outro texto foram utilizados as aspas, dessa forma o texto deixa claro que o trecho citado foi tirado de outra 

fonte.  

A fonte em questão pertence ao livro mais lido no mundo, a Bíblia, encontrada especificamente no livro 

de Gênesis (capítulo 3, versículo 10). Para o leitor/consumidor entender o contexto religioso que prega a 

fatalidade da morte cabe a interpretação de que sendo criatura de Deus, Ele o criou do pó e a ele retornará. 

 
             Figura 17: anúncio publicitário da rede CHEVROLET. 

 

No anúncio a frase tem continuidade: “Do pó vieste e ao pó voltarás.” Principalmente se fores 

concorrente da S10. Aqui o autor usa o poder de persuasão, característica da publicidade, incentivando seus 

futuros compradores a adquirirem um veículo S10, da marca Chevrolet, pois se fores da concorrência ficarás 

para trás e só verás pó. Usando ainda como referência ao pó, é fornecido ao leitor informações acerca do produto 

na parte superior do anúncio, exibindo a frase “S10, Tricampeã do Rally Internacional dos Sertões: 2000/ 2001/ 

2002.” 

A intertextualidade implícita ocorre quando não há citação/referência expressa da fonte, forçando ao 

leitor buscar em suas memórias os sentidos do texto. Geralmente está inserida nos textos do tipo paródia ou do 

tipo paráfrase. No anúncio prevalece um elemento verbal e/ou visual que permite a retomada do texto fonte.  

Na sequência, o anúncio (Figura 3) retirado da campanha Conto de Fadas, a qual foi lançada pela 

empresa de cosméticos e perfumaria do Brasil O Boticário, em 2005. A campanha contava com quatro anúncios 

que ilustravam e retomavam personagens femininas de conhecidos contos de fadas infantis, porém para o corpus 

deste artigo analisaremos apenas um. 

No exemplo trazemos a ilustração de uma mulher branca, vestindo um decote sensual, com os cabelos 

longos pretos e neles uma fita vermelha, a quem é oferecida uma maçã. Além da imagem feminina, a ilustração 
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trás ainda como complemento a frase, de efeito característico, Conto de fadas moderno não tem fadas, mas 

consultoras do Boticário.  A través da frase Você pode ser o que quiser, encontrada no canto superior direito 

(logo abaixo da logomarca da empresa), o anúncio leva a consumidora, neste caso voltado ao público feminino, a 

entender que usando os produtos de O Boticário ela pode se tornar a princesa que ela quiser.  

 

 
Figura 18: anúncio publicitário da empresa O Boticário. 

 

Dessa forma, a intertextualidade implícita no anúncio publicitário, através do apelo visual e verbal, 

remete o leitor ao conto infantil da Branca de Neve e os sete anões. Porém, aqui o anúncio está voltado ao 

publico jovem e adulto, em especial o feminino, tendo em vista que se trata de uma empresa de cosméticos que 

visa alcançar esse público.   

Na última imagem trazemos o anúncio (Figura 4) da empresa Bombril, uma das empresas  mais 

conceituadas em produtos de limpeza no Brasil. Na campanha para o amaciante Mon Bijou (divulgada em 1998), 

o ator João Carlos Moreno faz referência à obra de Leonardo da Vinci, La Gioconda, mais conhecida como 

Mona Lisa. O qual se tornou o retrato mais famoso da História da Arte Ocidental. 

 
Figura 19: anúncio publicitário da empresa Bombril. 

 

O produtor utiliza recursos de persuasão com argumentos sedutores e humorísticos, os quais leva o 

interlocutor constatar a associação imediata à famosa obra de arte, conhecida mundialmente, do pintor italiano.  
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Não somente pela imagem, que busca manter as mesmas tonalidades da obra, o autor brinca com  a 

imagem de plano de fundo ao utilizar a logomarca. Mas também pelo enunciado encontrado em seu rodapé, um 

argumento lógico que além de dá credibilidade ao produto afirma para seu consumidor: Mon Bijou deixa sua 

roupa uma perfeita obra-prima. 

Aqui o autor induz seu público (tendo as donas de casa, secretárias do lar e funcionários da limpeza em 

geral como seu alvo) a fazer uso do seu produto ressaltando a expressão “obra-prima”, deixando claro que se 

refere tanto à obra do pintor quanto ao efeito que o produto causará.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao analisarmos os traços de Intertextualidade, encontrados em quatro anúncios publicitários distintos, 

passamos a compreender melhor o termo e sua relação entre textos e gêneros, assim como perceber o quão vasta 

são as possibilidades de trabalhar a intertextualidade intergenérica (Intergenericidade) dentro do gênero anúncio 

publicitário.  

Percebemos no corpus do artigo que a relação de diálogo entre os textos é um ato intrínseco à 

intertextualidade. Tendo em vista que, à medida que aumentamos nosso hábito de leitura mais conhecemos  os 

textos fontes e como consequência disso mais inferências somos capazes de realizar.  

A intertextualidade funciona como um grande recurso nesse jogo que seduz o público que se deseja 

alcançar. Tal recurso, como percebemos, se torna possível por meio das habilidades que o leitor/consumidor 

dispõe, levando em consideração suas leituras, seus conhecimentos de mundo ou sua bagagem cultural.  

Em face do que expomos aqui, observamos que o fenômeno da intertextualidade é bastante produtivo e 

criativo quando se associa as formas (explícita e implícita) ao poder sedutor e de persuasão no âmbito 

publicitário. 

Em vista disso, a intertextualidade é um elemento muito importante para a constituição de sentidos do 

texto, colaborando em muito para a coerência textual ao reforçar a ideia de que a competência linguística não 

depende apenas do conhecimento do código linguístico, mas também do conhecimento das relações intertextuais. 
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RESUMO: O ensino da leitura leva-nos a refletir sobre a constituição do leitor, a partir das atividades de 

leitura propostas no Livro Didático de português, tendo como materialidade linguística, o gênero discursivo 

conto, considerando nas atividades propostas com base nessa materialidade, os conceitos axiológicos discutidos 

no Círculo de Bakhtin. Nesse sentido, analisaremos como as perguntas de leitura, que são uma forma de 

avaliação, podem contribuir na formação de um leitor produtivo, para isso, defendemos que tais perguntas 

devem ser pautadas na concepção dialógica da linguagem e devem considerar também a axiologia. Propomos 

avaliar a construção das perguntas de leitura com foco no autor, no texto, no leitor e na interação autor-texto-

leitor, evidenciando como os valores socialmente construídos se manifestam em cada uma dessas perspectivas. A 

escolha do conto se deu por entender que as narrativas auxiliam o aluno a constituir seus diálogos e, por 

conseguinte, constitui-se como aluno-leitor no ensino fundamental. A perspectiva metodológica utilizada para 

este estudo ancora-se na pesquisa documental, assim, elencamos como objeto de investigação, uma coleção do 

9° ano do fundamental, adotado no município de Arapiraca (AL). Trata-se de uma pesquisa em andamento, mas, 

já aponta como resultados que a perspectiva dialógica da linguagem é presente na atividade do livro didático e 

considerá-la implica precisar melhorar o processo de ensino e de aprendizagem, especialmente, quando reflete-se 

sobre os conceitos axiológicos estudados no Círculo. Este estudo ancora-se em Bakhtin (2003) Bakhtin; 

Volochinov (1986; 2006); Volochinov; Bakhtin (1926); Solé (1928); Cerqueira; Geraldi; Koch; Kleiman (1993); 

Angelo (2005); Menegassi (2017).  

 

PALAVRAS CHAVE: Concepção dialógica da linguagem, Livro Didático do Português, Perguntas de 

leitura. 

The dialogical perspective of language in questions of reading in the 

portuguese didático book 

ABSTRACT: The teaching of reading leads us to reflect on the reader's development, from the reading 

activities proposed in the Portuguese Textbook, having as linguistic concreteness, the discursive genre tale, 

considering in the activities proposed on the basis of this concreteness, the axiological concepts discussed in the 

Bakhtin Circle. In this regard, we will analyze how reading questions, which are a form of evaluation, can 

contribute to the formation of a productive reader, for that, we argue that such questions should be based on the 

dialogical conception of language and should also consider the axiology. We propose to evaluate the 

construction of reading questions focusing on the author, the text, the reader and the author-text-reader 

interaction, showing how socially constructed values manifest themselves in each of these perspectives. The 

choice of the tale was taken to understand that the narratives help the student to constitute their dialogues and, 

therefore, to be constituted as student-reader in elementary school. The methodological perspective used for this 

study is anchored in documentary research, thus, as object of investigation a collection of the 9th grade of the 

fundamental, adopted in the city of Arapiraca (AL). It is a research in progress, but already, it points out as 

results that the dialogical perspective of the language is present in the textbook activity and to consider it implies 

to need to improve the process of teaching and learning, especially when it is reflected on the axiological 

concepts studied in the Circle. This study is based on  Bakhtin (2003) Bakhtin; Volochinov (1986, 2006); 

Volochinov; Bakhtin (1926); Solé (1928); Cerqueira; Geraldi; Koch; Kleiman (1993); Angelo (2005); Menegassi 

(2017). 

 

KEYWORDS: Dialogical conception of language, Portuguese Didactic Book, Reading Questions. 
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INTRODUÇÃO 

As perguntas de leitura se constitui num forma de avaliação que tem como objetivo analisar, na maioria 

das vezes, o que o leitor compreendeu do texto lido. Tal procedimento, é comum durante as aulas da língua 

materna. Neste ensaio, analisamos as perguntas de leitura de um livro didático do 9° ano do fundamental II 

adotado pelo município de Arapiraca-AL, postas após um conto de Charles Kieffer – O Chapéu.  

Utilizamos neste estudo, a pesquisa documental, uma vez que o livro didático de português é nosso lócus 

e o Município de Arapiraca, o contexto. Adotamos como aporte teórico-prático, o trabalho de Menegassi (2010) 

que reflete sobre a postura docente ante o ensino e a aprendizagem da leitura, colaborando significativamente no 

sentido de conduzir um aluno para que seja formada e desenvolvida sua autonomia leitora. 

Abordaremos as concepções de leitura, ou seja, quais as perspectivas mais presentes dentro das aulas da 

língua materna. Avaliaremos as formas de se fazer perguntas de leitura, realizando uma breve explanação sobre 

processo de construção e de ordenação. Na sequência, trataremos sobre as possibilidades de tais perguntas 

contribuírem no desenvolvimento do aluno-leitor. Seguiremos dando ênfase à reflexões acerca da diferenciação 

entre atividades de compreensão e atividades de interpretação, ressaltando suas funções, análise e perspectivas. 

E, finalmente, mostraremos o conto escolhido e as perguntas realizadas pelo livro didático em relação ao seu 

entendimento, buscando mensurar o foco adotado na elaboração de cada pergunta. 

 

METODOLOGIA 

O estudo ancora-se na abordagem qualitativa “[...] tentando entender ou interpretar os fenômenos em 

termos dos sentidos que as pessoas lhes atribuem” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17).  Além do mais, como 

aborda Flick (2009a), nessa abordagem, os conceitos são desenvolvidos e refinados no processo, considerando 

que seguindo essa ótica, o texto representa a base das descobertas e das interpretações, o que favorece as 

relações dialógicas, remetendo-nos à ideia defendida por Geraldi (2003) de que o texto é o lugar da interação. 

Utilizaremos a pesquisa documental por que permite o acesso a uma riqueza de informações que podem ser 

extraídas e resgatadas no documento analisado. Isso justifica seu uso nas Ciências Humanas e Sociais, 

justamente porque possibilita uma ampliação do entendimento de determinados objetos de estudos que requerem 

uma compreensão, na qual seja considerado o contexto histórico e sociocultural em que foram gerados, já que 

um “documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais” e 

humanas (CELLARD, 2008, p.  295). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente, é importante apresentarmos as quatros concepções, que aderimos para análise da 

pesquisa, que mais perpassam nas escolas brasileiras, sendo elas:  a) a leitura com foco no autor: o texto é um 

elemento que prioriza o pensamento do autor e a função do leitor é captar o que o tal quis passar. Dessa forma, o 

leitor é um receptor de informações, sendo proibido de inferir sentido (KLEIMAN, 1993; MENEGASSI; 
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ANGELO, 2005). b) a leitura com foco no texto: é definida por ser uma leitura para que o leitor reconheça as 

palavras e através dessas entenda o conteúdo abordado no texto (KLEIMAN, 1993; KOCH; ELIAS, 2006; 

MENEGASSI; ANGELO, 2005). c) a leitura com foco no leitor: o leitor atribui significado ao texto, através dos 

seus conhecimentos prévios. Dessa maneira, o sentido do texto é construído de modo descendente, isto é, desce 

da mente do leitor para o texto (KLEIMAN, 1993; KOCH; ELIAS, 2006; MENEGASSI; ANGELO, 2005). E, 

finalmente, d) a leitura com foco na interação autor-texto-leitor: nessa visão, o autor e leitor são sujeitos ativos 

que dialogam, que se constroem e são construídos no texto, que é considerado o próprio lugar de interação e da 

constituição dos interlocutores (BAKHTIN 2003; GERALDI, 1993; KOCH; ELIAS, 2006). 

Sob essas perspectivas, analisamos as perguntas pospostas ao conto – O chapéu de Charles Kieffer, 

identificando qual concepção pertence a determinada pergunta. Assim, conseguimos visualizar um predomínio 

das perguntas de leitura com foco no texto, que tem como pressuposto a identificação das respostas no próprio 

texto. Além disso, verificamos se as perguntas levam a compreensão ou a interpretação textual, e foi verificado 

que a primeira é mais presente, logo o aluno-leitor é proporcionado ao entendimento apenas do que o texto quis 

passar. 

 

Sobre as categorias em análise 

A partir do conto “O Chapéu, de Charles Kieffer”, analisamos as perguntas que seguem após a leitura. 

Além disso, classificamos qual foco está presente em cada pergunta, que encaminhamento ela leva o aluno, 

compreender ou interpretar. Em extensão, apresentamos a 

• 10 (dez) perguntas com foco no texto; 

• 04 (quatro) perguntas com foco no leitor; 

• 03 (três) perguntas com foco na interação autor-texto-leitor; 

• Falta de ordem e sequenciação das perguntas. 

 

CONCLUSÃO 
Ao analisarmos as perguntas a partir do gênero conto, constatamos que o livro didático deu prioridade às 

perguntas de leitura do tipo “foco no texto”, o que pode dificultar o processo de compreensão e de interpretação. 

Nessa perspectiva, reflete-se que o aluno-leitor não evolui de forma significativa, pois, conforme vimos, é 

importante que ele afirme, explique e exemplifique, seguindo a estrutura do gênero resposta. Além disso, nota-se 

que essa sequência de perguntas, proposta pelo livro didático, promove uma zona de conforto entre o aluno-leitor 

e o texto, uma vez que ocorre uma adaptação sem requerer muito esforço, por parte do discente, às perguntas 

elaboradas.  

Nessa lógica, argumentamos que como o “professor que exerce um papel de mediador no processo de 

ensino e aprendizagem” (MENEGASSI, 2010, p. 179) pode organizar essas perguntas, orientando o aluno-leitor 

a progredir no entendimento e a interpretar. É nesse sentido, que entendemos a necessidade de o docente atuar 

como um verdadeiro colaborador no processo de ensino/aprendizagem, contribuindo com a formação crítico-

reflexiva do estudante-leitor. 

Defendemos com isso, que o Livro Didático de Português enquanto instrumento de ensino e de 

aprendizagem tem se constituído em um recurso importante na sala de aula. No que se refere às concepções 
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relacionadas às perguntas de leitura presentes no livro, vemos que houve um avanço direcionado à perspectiva 

interacionista, no entanto, essa perspectiva deverá ser melhor compreendida e trabalhada, enfatizando inclusive, 

a axiologia, uma vez que as relações valorativas fazem parte de todo processo de comunicação humana.  

 

REFERÊNCIAS 

1. BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

2. CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: enfoques 

epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008. 

3. CERQUEIRA, M. S. de. Atividade versus exercício: concepções teóricas e a prática da produção textual no 

ensino de língua portuguesa. Scielo, Campinas, v.49, n.1, pp.129-143, June 2010. 

4. FUZA, A. F.; MENEGASSI, R. J. Ordenação e sequenciação de perguntas na leitura do gênero discursivo 

panfleto institucional. Diálogo das Letras, Pau dos Ferros, v. 06, n. 01, p. 259-286, jan./jun. 2017. 

5. GERALDI, J.W. Portos de passagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

6. KLEIMAN, A. B. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas, SP: Pontes, Ed. Unicamp, 1993. 

7. KOCH, I.V.; ELIAS, V.M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

8. MENEGASSI, R. J.; ANGELO, C. M. P. Conceitos de leitura. In: MENEGASSI, R. J. (Org.). Leitura e 

ensino. Maringá: Eduem, 2005. P. 15-43. (Coleção Formação de Professores – EAD, n. 19). 

9. MENEGASSI, R. J. Avaliação de leitura. In: MENEGASSI, R. J. (Org.). Leitura e ensino. 2.ed. Maringá: 

Eduem, 2010a. p.87-106. 

10. MENEGASSI, R. J. Perguntas de leitura. In: MENEGASSI, R. J. (Org.). Leitura e ensino. 2.ed. Maringá: 

Eduem, 2010b. p.167-189. 

11. MENEGASSI, R. J. O leitor e o processo de leitura. In: GRECO, E. A.; GUIMARÃES, T. B. (Org.). 

Leitura: aspectos teóricos e práticos. Maringá: Eduem, 2010c. p.35-59. 

12. SOLÉ, I. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1257 

A recategorização com e sem menção metafórica no gênero sermão oral 
 

Max Silva da Rocha(1); Maria Francisca Oliveira Santos(2); 

 

 (1) Mestrando em Letras e Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística – PPGLL, 

da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Graduado em Letras/Português pela Universidade Estadual de 

Alagoas – UNEAL. Integrante do Grupo de Pesquisa Linguagem e Retórica (CNPq/UNEAL), liderado pela 

Professora Doutora Maria Francisca Oliveira Santos (UFAL/UNEAL). E-mail: msrletras@gmail.com; (2) 

Mestra e Doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Possui estágio 

de Pós-Doutoramento pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Professora do Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Alagoas – PPGLL/UFAL. Professora do 

departamento de Letras da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, campus I Arapiraca. Líder do Grupo 

de Pesquisa Linguagem e Retórica (CNPq/UNEAL). E-mail: linguagemeretorica@gmail.com 
 

RESUMO: Este estudo tem como principal objetivo analisar como os processos referenciais da 

recategorização metafórica com ou sem menção acontecem no gênero sermão oral. Entende-se a 

recategorização como sendo um aspecto da referenciação por meio do qual os referentes evoluem durante uma 

produção de sentidos. Essa evolução pode ser de duas maneiras: manifestada lexicalmente e não manifestada 

lexicalmente. Esta última diz respeito ao nível cognitivo. Por sermão oral, entende-se um gênero do domínio 

religioso que possui um discurso de autoridade, proferido, na maioria das vezes, por chefes religiosos. O 

trabalho apoia-se nos pressupostos da Linguística Textual, numa vertente sociocognitivo-discursiva, que trata 

o texto como um processo de múltiplas faces. Por isso, embasa-se nos referenciais teóricos de Custódio Filho 

(2011, 2017), Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Marcuschi (2008), Lima (2007), Silva (2013), entre 

outros. Para realizar as análises, optou-se por um Sermão oral, a fim de identificar como um mesmo referente 

é apresentado e recategorizado metaforicamente durante a celebração religiosa cristã. O foco da análise é o 

domínio religioso cristão, mais precisamente, um sermão oral, proferido por um informante de uma 

denominação cristã, localizada no agreste alagoano. As análises puderam evidenciar que um mesmo referente 

sofreu transformações ao decorrer da argumentação. Além disso, percebeu-se que a recategorização 

metafórica, enquanto construção dinâmica apresentou-se no plano do discurso de maneira crescente e 

decrescente para a construção do sentido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Referenciação, oralidade, domínio religioso. 

 

Recategorization with and without metaphorical mention in the oral 

sermon genre 
 

ABSTRACT: This study has as main objective to analyze how the referential processes of metaphoric 

recategorization with or without mention happen in the oral sermon genre. Recategorization is understood to 

be an aspect of reference by which referents evolve during a production of meanings. This evolution can be in 

two ways: manifested lexically and not manifested lexically. The latter concerns the cognitive level. By oral 

sermon, it is understood a genre of the religious domain that has a discourse of authority, pronounced, most of 

the time, by religious leaders. The work is based on the assumptions of Textual Linguistics, in a socio-

cognitive-discursive, that treats the text as a process of multiple faces. Therefore, it is based on the theoretical 

references of Custódio Filho (2011, 2017), Cavalcante, Custódio Filho and Brito (2014), Marcuschi (2008), 

Lima (2007), Silva (2013), among others. To carry out the analyzes, an oral sermon was chosen in order to 

identify how a same referent is presented and recategorized metaphorically during the Christian religious 

celebration. The focus of the analysis is the Christian religious domain, more precisely, an oral sermon, 

delivered by an informant of a Christian denomination, located in the agreste of Alagoas. The analyzes could 

show that the same referent has undergone transformations during the course of the argument. Moreover, it 

was noticed that metaphoric recategorization, as a dynamic construction, appeared in the plane of discourse in 

an increasing and decreasing way for the construction of meaning. 
 

KEYWORD: Reference, orality, religious domain. 
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INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho insere-se na linha dos estudos textuais, à luz de uma concepção sociocognitiva, a qual 

concebe a língua não como uma simples expressão do pensamento, nem como um mero instrumento de 

comunicação, mas sim como um lugar de interação entre os atores sociais. Nessa concepção de língua, tem-se o 

texto como um evento comunicativo dotado de aspectos sociais, cognitivos, culturais, entre outros, que fazem 

com que a produção de sentido aconteça de maneira negociada e organizada. Desse modo, esse trabalho toma 

como base analítica um texto religioso configurado num gênero, o Sermão oral, em que um informante, 

ocupando a posição de um líder/chefe religioso, profere um discurso persuasivo, procurando conquistar a adesão 

do seu auditório, entendido como os membros/fiéis da denominação religiosa. 

A pregação proferida pelo informante é configurada num texto e este possui uma funcionalidade, que é 

o gênero; neste caso, o Sermão oral, que imbrica marcas provindas da oralidade como as pausas, as repetições, as 

entonações, além de outros aspectos que colaboram com a progressão textual do próprio sentido, além, é claro, 

dos referentes e/ou objetos de discurso, que vão sendo categorizados e recategorizados durante a pregação 

religiosa. Pelo fato de o Sermão ser um gênero oral, advoga-se que a oralidade, assim como a escrita, possui 

forma, estrutura, organização, planejamento e não pode ser vista de uma maneira dicotômica e/ou oposta, mas 

numa perspectiva de contínuo tipológico (MARCUSCHI, 2008), o qual considera as duas modalidades (escrita e 

oralidade) como sendo complementares. 

Para a consecução desse estudo, escolheu-se o gênero discursivo Sermão oral como objeto a ser 

estudado por ser ele um gênero que, às vezes, é pouco investigado no espaço acadêmico e por ser um texto 

pertencente à modalidade de língua oral. Além do mais, destaca-se a relevante importância do citado gênero para 

o meio social, haja vista sua prática efetiva no Ocidente. Assim, o Sermão oral é entendido como um gênero de 

cunho predominantemente religioso, que tem como principal objetivo persuadir os ouvintes a respeito de uma 

determinada ideologia, por meio do discurso de autoridade (o líder religioso (ethos) ocupa essa função), 

ancorado em livros sagrados ou em dogmas religiosos e da oratória do religioso que o profere (SILVA, 2013). 

Partindo da concepção sociocognitiva dos estudos da Linguística Textual, é possível analisar como 

acontece a interação entre os atores sociais do Sermão oral (líder religioso e membros/fiéis). Entende-se que a 

Argumentação se dá com a própria oralidade materializada na pregação do chefe religioso, fato que caracteriza 

os aspectos referenciais, os quais aparecem durante a própria proferição e vão sendo a todo tempo por ele (líder 

religioso) recategorizados. Essas retomadas dos referentes e/ou objetos de discurso caracterizam a 

Referenciação, entendida como “uma atividade de (re)elaboração do real e de se efetivar por meio de uma 

progressão recategorizadora, a referenciação é um processo resultante da negociação entre sujeitos [...]” 

(CUSTÓDIO FILHO, 2011, p.115). 

A Referenciação ainda apresenta algumas especificidades capazes de proporcionar um olhar mais 

profundo no que respeita aos sentidos desencadeados pelos objetos de discurso. Custódio Filho (2017, p.65) 

apresenta três princípios básicos dos processos de Referenciação: a) o caráter sociocognitivo, que diz respeito às 

operações dinâmicas, sociocognitivamente motivadas, ou seja, um conhecimento social e cognitivamente 

compartilhado entre os sujeitos interativos, os quais, muitas vezes, retomam uma memória discursiva; b) a 

(re)elaboração da realidade, que trata das relações entre os atores sociais por meio das quais eles atuam 

conjuntamente para refratar a própria realidade, por meio de experiências vivenciadas/adquiridas; c) a 

negociação empreendida pelos interlocutores, que aborda a construção compartilhada dos interactantes, visto que 

sem acordo e sem negociação, não há diálogo e tampouco interação entre os sujeitos. 

Assim, o presente trabalho fundamenta-se em analisar os aspectos provindos dos estudos da 

Argumentação e da Referenciação aplicados ao gênero discursivo Sermão oral, proferido em denominações 

religiosas cristãs do agreste alagoano. Para desenvolver a pesquisa, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: 

O gênero Sermão oral apresenta marcas da Argumentação e da Recategorização Metafórica (manifestada ou não 

lexicalmente) para que seja efetivado enquanto gênero textual? Com o objetivo de responder à referida pergunta, 

fundamenta-se o interesse da pesquisa, além de analisar como a Referenciação acontece em contato com ações 

que ativam a memória discursiva dos interlocutores para a expressão das práticas verbais dos atores sociais. 
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Este trabalho insere-se numa abordagem qualitativa, pois trabalha com as informações em processo e 

procura dar ênfase à qualidade ao invés da quantidade dos dados obtidos. Nesse sentido, a linha qualitativa “[...] 

explora as características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. O 
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dado é frequentemente verbal e é coletado pela observação, descrição, gravação [...]” (MOREIRA; CALEFFE, 

2008, p.73). Na pesquisa qualitativa, diferentemente da quantitativa, o que importa não é a quantidade e sim a 

qualidade dos dados; por isso, esse estudo segue uma linha processual, não enfatizando o produto final. 

O corpus foi colhido em denominações religiosas cristãs do agreste alagoano, e é composto por 

Sermões orais proferidos por líderes religiosos de tais denominações. Por motivos de extensão desse trabalho, 

escolheu-se um fragmento de um Sermão para ser analisado. Primeiramente, ocorreram as gravações das 

pregações; em um segundo momento ocorreram as transcrições (MARCUSCHI, 2003) dos dados orais; em um 

terceiro momento aplicou-se a teoria adotada; e, por fim, os resultados obtidos. 

Esse estudo não leva em consideração os aspectos doutrinários, as crenças ou até mesmo a fé do 

informante e dos ouvintes. Volta-se tão somente a analisar dos processos de Argumentação e Recategorização no 

gênero Sermão oral, proferido em denominações religiosas cristãs do agreste alagoano. 

O gênero discursivo Sermão oral é pertencente ao domínio discursivo religioso cristão e foi colhido 

durante uma celebração, tendo como tópico discursivo o dia do juízo. A duração do Sermão oral foi de vinte 

minutos, selecionado de um fragmento para ser analisado sob o enfoque das linhas de estudos aqui teorizadas. O 

auditório é composto por fiéis da denominação cristã, e o espaço da proferição é a própria denominação. Assim, 

há um propósito comunicativo na pregação do Sermão, que se explica pelo teor da mensagem, que foi o dia do 

juízo. O informante utiliza-se da oralidade (comunicação/linguagem verbal) para transmitir a mensagem a um 

auditório composto por fiéis da própria denominação, o que se verifica no fragmento a seguir: 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

(...) tudo necessário para que esse mundo pecaminoso continuasse ainda com um pouquinho de de 

vida...  e aí então ele apresenta catástrofe catastrofismo ((incompreensível)) aí ele acrescenta e diz vai 

ser outra catástrofe e qual é?... o mundo destruído pelo fogo... have-rá juíZO:O juízo have-rá a 

condenação dos homens ímpios...  (...) então esse tema do juízo afunda muitas pessoas... aí na idade 

média onde as coisas se desenrolaram com a reforma... ali o pavor ao juízo era muito maior... a 

expectativa de vida ali era de quarenta anos... crianças morriam facilmente sem chegar a idade adulta... 

a igreja ela era unida ao Estado todo mundo que nascia já era batizada como criança porque se não não 

seria um cidadão... um dos pais da igreja conhecido Santo Agostinho disse que todas as coisas a igreja 

tinha cumPRIdo então eles não esperavam nada... 

Fonte: corpus da pesquisa 2018. 

 

O Sermão apresenta um evento de fala em que o dia do juízo, envolvido com tudo aquilo que o 

circunda, é tratado de forma tenebrosa. Além disso, o informante busca, a todo o momento, causar uma emoção 

nos ouvintes. O referente e/ou objeto de discurso é caracterizado pela expressão lexical “dia do juízo”. Por se 

tratar de um juízo, o referente desperta um conhecimento compartilhado entre os sujeitos, que é a escolha de 

alguns e a rejeição de outros, ou a condenação e a salvação.  

Mais adiante, o informante utiliza a expressão “o mundo destruído pelo fogo”. É possível observar que 

houve uma recategorização metafórica manifestada lexicalmente do referente “dia do juízo”, visto que o mundo 

não é o mundo/planeta terra, mas as pessoas que nele residem. Assim, a expressão “o mundo destruído pelo 

fogo” também se associa ao dia do juízo, mas faz-se necessário o uso da metáfora como elemento argumentativo 

recategorizador. 

Ao decorrer da proferição, o informante faz uso de outra expressão: “mundo pecaminoso”. Novamente, 

verifica-se que a metáfora permanece presente, pois o mundo em si não realiza ações como, por exemplo, a de 

pecar. Por isso, infere-se que as pessoas são retratadas como o mundo. A recategorização metafórica manifestada 

lexicalmente ocorre mais uma vez, já que ainda se está falando acerca do dia do juízo. Mesmo que seja de forma 

indireta, os ouvintes, por meio do processo cognitivo, conseguem associar essa progressão recategorizadora. 

Como fecho dos processos da recategorização metafórica manifestada lexicalmente, é possível 

identificar tal aspecto quando o enunciador fala que haverá a “condenação dos homens ímpios”. Mais uma vez, 

verifica-se que a expressão utilizada recategoriza “o dia do juízo”. Se for juízo, é necessário ter um julgamento e, 

consequentemente, uma condenação ou absolvição dos réus, estes representados por “homens ímpios”. Outro 

detalhe importante é que todas as expressões estão mencionadas no texto, mesmo que o ouvinte necessite acionar 

o processo cognitivo, não é difícil fazer tal associação entre os objetos de discurso que foram a todo o momento 

recategorizados por meio das metáforas. 

Quanto à análise da recategorização, percebeu-se que um mesmo referente e/ou objeto de discurso (dia 

do juízo) sofreu transformações durante o texto oral e foi recategorizado metaforicamente de outras maneiras. 

Primeiramente ele apareceu como o mundo destruído pelo fogo; em seguida foi reconstruído como o mundo 
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pecaminoso; por fim, foi recategorizado como a condenação dos homens ímpios. Assim, ratifica-se o que Lima 

(2007) chama de recategorização metafórica manifestada lexicalmente, que consiste “basicamente, numa 

retomada total de um referente (anáfora direta correferencial), seguida de uma recategorização cognitiva, por 

metáfora” (LIMA, 2007, p.90). 

A argumentação também foi observada no presente estudo, haja vista o caráter argumentativo do gênero 

Sermão oral e porque “nas recategorizações lexicais explícitas, o subtipo argumentação, já definido 

anteriormente, tem natureza discursiva” (LIMA, 2007, p.83). Nesse sentido, em se tratando do uso dos 

argumentos, foi possível identificar que o informante utilizou pelo menos três argumentos: argumento do vínculo 

causal, argumento de autoridade e a interação entre o ato e a pessoa. Tais usos evidenciam o caráter persuasivo 

do citado gênero.  

O primeiro argumento (vínculo causal) acontece quando o informante diz: “(...) todo mundo que nascia 

já era batizada como criança porque se não não seria um cidadão”. Nesse sentido, o ato de ser batizado faz 

com que um sujeito seja ou não um cidadão. Assim, o batismo gera um vínculo que dá condições de ser um 

cidadão, motivo pelo qual era necessário ser batizado.  

O segundo argumento (autoridade) aparece quando o enunciador encadeia a seguinte sequência 

discursiva: “(...) um dos pais da igreja conhecido Santo Agostinho disse que todas as coisas a igreja tinha 

cumPRIdo então eles não esperavam nada...” Observa-se que o informante recorre a um nome de prestígio, que 

é Santo Agostinho. Um nome de grande relevância para o domínio religioso cristão, pelo fato de o religioso ser 

um estudioso do cristianismo. Assim, o locutor sai de cena e passa a ocupar um lugar de portador do discurso de 

autoridade, não dele próprio, mas de Agostinho.  

O terceiro e último argumento (interação entre ato e pessoa) aparece no seguinte trecho: “(...) então 

sempre se falava você tem que fazer as coisas direitinho porque o dia do juízo vai VIR e se você tiver em pecado 

você será destruído...” Esse último argumento mostra que as ações que os sujeitos realizam evidenciam quem 

eles são. Desse modo, fazer as coisas certas, de acordo com o ponto de vista religioso, faz com que determinado 

sujeito não sofra a “condenação”. Além do mais, os atos revelam quem determinada pessoa é. 

A análise dos aspectos provindos da Argumentação evidencia o caráter persuasivo do gênero Sermão 

oral. Além do mais, é possível afirmar que o gênero em estudo é argumentativo e visa à persuasão dos ouvintes, 

pois o chefe religioso se utiliza, a todo o momento, de técnicas argumentativas com fins persuasivos. Assim, 

acredita-se que os constructos teóricos da Linguística Textual e da Argumentação podem contribuir de maneira 

significativa para o estudo mais profundo do gênero Sermão oral, expandindo-se para outros gêneros do domínio 

religioso. 
 

CONCLUSÃO  

 
Para um maior aprofundamento desse estudo, que se utiliza de categorias da Argumentação e da 

Recategorização, é necessário cumprir alguns pontos importantes: a) observar outros gêneros orais e/ou escritos 

do domínio discursivo religioso, procurando descrever como acontecem tais processos referenciais nesses 

possíveis gêneros textuais; b) aprofundar os estudos em outros processos referenciais como, por exemplo, a 

dêixis; c) observar os referentes como objetos de discurso sociocogntivamente motivados; e d) ampliar os 

estudos em Argumentação, observando a tipologia argumentativa e a disposição dos argumentos. 

 A partir desse trabalho, os estudos da Referenciação podem trilhar outros domínios discursivos, como 

foi mostrado com o domínio religioso, bem como uma possível contribuição, de algum modo, para os estudos 

dos gêneros orais argumentativos e persuasivos. Outro aspecto importante é a aplicação da Recategorização 

metafórica manifestada e não manifestada lexicalmente no gênero Sermão oral. Acredita-se que ainda não se têm 

trabalhos que tratem desse tema de forma exaustiva.  

Assim, o presente trabalho tomou como ponto de partida os estudos de Lima (2007), no que respeita ao 

estudo da Recategorização em duas vertentes, em que a autora propõe algumas classificações para o fenômeno 

da Recategorização. Ainda, segundo a mesma autora, numa perspectiva sociocognitivista, esse processo se dá de 

forma dinâmica e de negociação entre os atores sociais. Além disso, buscou-se em Cavalcante, Custódio Filho e 

Brito (2014) a sustentação teórica dos estudos da Referenciação. 

Acredita-se que a pesquisa conseguiu caminhar em direção ao objetivo do estudo, pois recorreu às duas 

linhas (Argumentação e Recategorização) como mecanismos teórico-metodológicos e aplicou as categorias 

elencadas no gênero em estudo. No entanto, as conclusões que foram alcançadas são provisórias, já que não há 

uma resposta definitiva. Por esses e outros motivos, é necessário realizar outras pesquisas no sentido de ampliar 

essa investigação no espaço religioso cristão.  

Retornando à pergunta que norteou o trabalho: o gênero Sermão oral apresenta marcas da 

Argumentação e da Recategorização Metafórica (manifestada ou não lexicalmente) para que seja efetivado 
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enquanto gênero textual? Verificou-se que os aspectos argumentativos e referenciais interagem entre si, 

permitindo que o Sermão oral aconteça de maneira negociada e organizada entre os atores sociais.  
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RESUMO: Este trabalho foca na construção de uma propaganda no formato audiovisual que será feito a partir 

de memes, fantoches e repente, sendo utilizado como estratégia de marketing digital. As indústrias estão sempre 

em competição e “luta” para ganhar o público e  meme é do um conceito, foto, vídeo, pessoa ou fato que se 

populariza rapidamente pela rede, unimos os dois fatos e  segundo estudos e experiências realizadas nesta área 

fica evidente que os memes e comportamentos provenientes deles são facilmente encontrados em nossa rotina, 

devido o  fato das pessoas estarem cada vez mais ligadas as redes sociais, que  trazem um sentimento de prazer 

que as fazem se sentir mais atraídas por esse conteúdo. Segundo (LIMA, 2016) “A eficiência do uso dos memes 

é uma estratégia viável se tratando de propaganda” segundo sua  pesquisa baseada em experiências que 

comprovaram a eficiência do uso e seguindo essa linha de raciocínio conclui-se que pode-se usar esse método 

como estratégia de propaganda de um negócio. Para a realização deste trabalho foi usado artigos e pesquisas para 

o embasamento teórico, também foram utilizados questionários para levantamento de dados, ferramentas e 

plataformas para a edição, os resultados foram satisfatórios segundo 95% dos entrevistados.  

 

PALAVRAS CHAVE: Inovação; propaganda; conteúdos virais.  

 

The use and study of memes as a marketing strategy 

 

ABSTRACT: This work focuses on the construction of an advertisement in the audiovisual format that will 

be made from memes, puppets and suddenly, being used as a digital marketing strategy. The industries are 

always in competition and "struggle" to win the public and meme is of a concept, photo, video, person or fact 

that is popularized quickly by the network, we join the two facts and according to studies and experiments 

carried out in this area it is evident that the memes and behaviors coming from them are easily found in our 

routine, due to the fact that people are increasingly linked to social networks, which bring a sense of pleasure 

that make them feel more attracted to that content. According to (LIMA, 2016) "The efficiency of using memes 

is a viable strategy when it comes to advertising" according to their research based on experiences that have 

proven the efficiency of the use and following this line of reasoning it is concluded that this method can be used 

as a business advertising strategy. In order to carry out this work, articles and researches were used for the 

theoretical basis, questionnaires were also used for data collection, tools and platforms for editing, the results 

were satisfactory according to 95% of respondents. 
 

KEYWORD: Innovation; advertising; viral infections. 
 

INTRODUÇÃO  

      O seguinte trabalho tem por objetivo principal a utilização dos memes como forma de mostrar a 

eficiência do uso destes sendo utilizado como estratégia de marketing (estratégia empresarial de otimização de 

lucros por meio da adequação da produção e oferta de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências 

dos consumidores, recorrendo a pesquisas de mercado). Durante anos as marcas vêm criando estratégias de 

comunicação e aproximação com seus diversos públicos, sempre na intenção primária de obter lucros, 

promovendo e engrandecendo cada vez mais seus nomes em um mercado extremamente competitivo. Com a 

mailto:ellenhjvj@gmailcom
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ascensão da internet, da velocidade de acesso a informações, veio também o poder que esse meio deu às pessoas 

para se comunicarem entre si e com o mundo. Isso sem contar a possibilidade de criarem e divulgarem conteúdo. 

Com o avanço da tecnologia e a facilidade de se usar a internet como meio de comunicação surgem também as 

redes sociais que por sua vez vem sendo cada vez mais carregada de  conteúdos virais, que nada mais são do que 

um fato, foto, vídeo ou pessoa que se populariza rapidamente pela rede os famosos memes, eles possibilitam 

uma atual forma de comunicação, Dawkins (2001) propõe, a partir dessa perspectiva, o conceito de meme, ao 

transpor para o campo da Cultura as estratégias reprodutivas encontradas pelos genes, e por ele identificadas no 

campo da biologia. Para o autor, a palavra “meme” possui a vantagem de ser uma abreviação da palavra grega 

para imitação (“mimeme”) e, ainda, por se aproximar da sonoridade de “gene”.  Segundo (MAIA, 2010)  

“A comunicação mediada por computador trouxe novas formas de interação e produção de conteúdo. A 

velocidade com que as informações trafegam na rede e como essas informações são acessadas precisam ser 

estudas.”.  O que torna os memes uma linguagem única e viral bastante lucrativa é fato deles serem ferramentas 

muito presente nas mídias sociais facilitando assim a interação com o público de forma rápida e fácil. 

    Nossa ideia é bastante relevante porque traz uma outra versão dos memes, uma que as pessoas utilizam 

muito porém não percebem o potencial que elas tem em mãos, por isso decidimos nos aprofundar mais sobre 

esse tema trazendo assim o potencial dos memes como uma ferramenta de trabalho que é bastante viável como 

foi comprovado, seguido do Repente que se encaixou perfeitamente com todo o contexto da ideia trazendo uma 

letra que retrata sobre a importância de nos dedicarmos a esses estudos da influência digital que é bem visível em 

nossa sociedade já que isso é a arma do negócio para conquistarmos um maior número de clientes tendo em 

mente uma grande procura pelos nossos serviços, e os fantoches que vieram como uma forma de entreter junto a 

música deixando a propaganda ou determinado conteúdo mais interativo e divertido chamando atenção 

principalmente da criançada que gosta muito de historinhas e personagens, sendo uma ideia que pode agradar 

tanto o público adulto quanto o infantil. Para que o principal objetivo fosse alcançado foi necessário o 

desenvolvimento de ideias, após pesquisas e estudos realizados foi possível comprovar esse fato. Todas as 

informações contidas neste documento foram transformadas de um modo mais específico no formato 

audiovisual, onde é apresentado por fantoches representados por cada um dos envolvidos um repente, onde 

contém as informações.  

    Na atualidade as empresas estão sempre evoluindo em busca de alcançar mais pessoas e segundo 

(LIMA, 2016) “ainda que muitas pessoas não apreciem, os memes são conteúdos tendenciosos que, na maioria 

das vezes, geram bons resultados e mostram-se eficazes no que diz respeito às estratégias de marketing digital”, 

Os memes são fórmulas curtas, mas que dizem muito eles conversam, criam personagens que extravasam o 

universo de uma mídia em específico e levam estes para toda a Internet . Além de conquistarem as pessoas, os 

memes têm o poder de convertê-las em seguidores para as empresas, inclusive é claro, nas plataformas virtuais, 

pois eles formam um vínculo com os consumidores digitais, transformando as marcas em mais humanas e 

sociais. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

    Começamos planejando nossas ideias em relação ao nosso tema  e decidimos aplicar isso em forma de 
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Repente que é algo característico de nossa região, o Nordeste, como forma de deixar nossa marca e referência de 

onde essa ideia surgiu, sem contar que o Repente é algo divertido o que combina bastante com a junção dos 

memes atribuídos na composição do trabalho, nos inspiramos bastante em Caju e Castanha e em suas rimas que 

são muito engraçadas e divertidas, fizemos as letras no início do ano para o Seminário Temático (evento 

multidisciplinar ocorrido no IFAL campus Batalha) com base na nossa proposta que era a influência dos memes 

como uma possível fonte de estratégia para conseguirmos desempenharmos com autenticidade a nossa ideia 

como um todo, focando principalmente na questão da letra já que era o foco do nosso trabalho finalizamos a 

composição final do ano acrescentando estrofes ao Repente para ser apresentado na Mostra com mais 

informações conseguidas a partir dos questionários aplicados ao público e com outros tipos de memes que 

bombaram nas redes sociais. Após o aprimoramento da letra montamos um storyboard onde decidimos o que 

seria apresentado na parte visual, já que já tínhamos o áudio, finalmente foi decidido que faríamos fantoches 

representando cada um dos envolvidos, após a confecção do material, ensaios e gravações, editamos o vídeo e 

fizemos uma breve pesquisa com relação a prévia finalizada, tendo 95% de aprovação do público.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A partir dos estudos e reuniões voltadas para o desenvolvimento do produto final, chegamos ao repente 

contido nele a seguinte letra: 

[Refrão] 

Se prepare minha gente que de marketing vou falar  

O projeto é de memes e é de arrepiar (2x) 
A proposta é certeira 

Não tem como duvidar 

Usar memes nas empresas para o público alcançar 

Fazendo com que nossa ideia chegue a população 

Mostrando engajamento com essa situação 

[Refrão 2X] 

 

Oxente mainha mas que viaje é essa 

Só porque sou de Batalha 

E com a gente a potência é essa 

Só tome muito cuidado para não desrespeitar 

Porque com nossa equipe não se pode duvidar 

[Refrão 2X] 

Aqui tem coragi 

Com estratégia de marketing 

E pra toda concorrência 

Parece que tem demência 

Com a nossa procedência 

Só resta nos aturar 

[Refrão 2X] 

 

Quando vejo um bom meme só falto me acabar 

Mas pra essa situação não sou capaz de opinar 

E pra quem achou que o repente poderia acabar 

Estou sentindo uma treta é melhor não provocar 

[Refrão 2X] 

 

A letra como pode ser observada, mostra exatamente o que foi comprovado e além disso usa como 

 
Voltamos novamente o que já era esperado 

Com muitas ideias foda (epaa!!) deixa de papo 

furado 

Fazendo com que a gente sempre possa 

acreditar 

Em todos objetivos que servem pra motivar 

O tempo é limitado e está prestes a acabar 

Por isso eu digo a todos 

Já é hora de morfar! 
 

Se dedicando ao estudo da influência digital 

Utilizando os memes com impacto social 

E pra chamar tua atenção a estratégia eu vou usar 

Mostrando a eficiência que o projeto vai causar 

[Refrão 2X] 
 

Que deselegante a nossa oferta recusar 

Já que autenticidade estamos a ofertar 

E pra toda rapaziada vai ter que nos respeitar 

Porque com nossa ideia será fácil de ganhar 

[Refrão 2X] 
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exemplo os atuais memes mais famosos que torna o trabalho ainda mais divertido. A seguir são apresentadas as 

imagens correspondentes a prévia gravada como forma de ensaio para o produto final, que desde o começo vem 

agradando ao público:  

 
Figura 20: Edição da prévia do trabalho (Fonte: gravações próprias) 

 

Após pesquisas e questionários aplicados antes e após a produção do vídeo, as pessoas entrevistadas 

mostraram-se bastante animadas com a ideia, uma grande parte afirmou até que compraria um produto no qual a 

propaganda fosse nesse estilo, os mesmos acharam a ideia muito criativa, estes representados por 95% dos 

entrevistados, mais uma vez comprovando os resultados satisfatórios.  

 

CONCLUSÃO - 
 

Foi possível concluirmos através de pesquisas e abordagens realizadas sobre o nosso tema, que a ideia de 

encaixarmos o repente dentro do contexto da nossa proposta iria ser bem aceita pelo fato de ser algo diferente e 

novo, o processo começou a partir da composição da letra do repente que condiz com o que estamos propondo 

que é a influência dos memes e como usá-los dentro da nossa sociedade com estratégia de mercado para agradar 

ao público, e através desses aperfeiçoamentos fomos tendo mais ideias e decidimos utilizar também os fantoches 

como forma de entretenimento junto a letra, o que deixou a nossa ideia bastante diferenciada das demais nos 

destacando na questão do audiovisual, que hoje em dia é uma das melhores formas de nos conectarmos ao 

público de forma fácil e prática.  
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RESUMO: O Sermão é um gênero de cunho religioso, que tem como objetivo persuadir os ouvintes a 

respeito de uma determinada ideologia, por meio do discurso de autoridade ancorado em livros sagrados ou em 

dogmas religiosos e da oratória do religioso que o profere. Diante disso, o sermão, nato da oratória, formaliza-se 

como um discurso dirigido a um auditório sobre um determinado tema, previamente elaborado, visando à 

persuasão dos ouvintes. Os gêneros retóricos estão classificados em judiciário, deliberativo e epidítico. No que 

diz respeito à classificação do gênero sermão, este está inserido no gênero epidítico, pois visa censurar, 

aconselhar. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo central realizar uma análise retórica do gênero 

discursivo sermão, na modalidade de língua oral, procurando identificar os elementos retóricos que foram 

utilizados pelo retor para proferir seus argumentos. Esse estudo parte da definição da própria Retórica, que é 

definida como a arte de persuadir pelo discurso. Por isso, embasa-se nos pressupostos teóricos de Fiorin (2017), 

Marcuschi (2008), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), Reboul (2004) e Santos (1999). O foco da análise é o 

domínio religioso cristão, mais precisamente, sermões orais proferidos por um informante de uma denominação 

cristã, localizada no agreste alagoano. Por meio dos argumentos, o retor proferiu discursos com o objetivo de 

conseguir a adesão do seu auditório. As análises realizadas no gênero discursivo Sermão oral puderam 

evidenciar que os argumentos retóricos se fizeram presentes na construção do sentido do evento comunicativo 

sermão, com a intenção de persuadir o auditório. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Domínio religioso, oralidade, argumentação. 

 

Attempts at persuasion in the sermon genre oral 
 

ABSTRACT: The Sermon is a religious genre whose purpose is to persuade listeners about a certain 

ideology through the discourse of authority anchored in sacred books or religious dogmas and the oratory of the 

religious who speaks it. Thus, the sermon, born of the oratory, is formalized as a discourse addressed to an 

audience on a certain theme, previously elaborated, aimed at the persuasion of the listeners. Rhetorical genres 

are classified as judicial, deliberative and epidemic. With regard to the classification of the sermon genus, it is 

inserted in the epidemic genre, since it aims to censor, advise. In this sense, this work has as main objective to 

perform a rhetorical analysis of the discursive genre sermon, in the oral language modality, trying to identify 

the rhetorical elements that were used by the retor to utter his arguments. This study starts from the definition 

of Rhetoric itself, which is defined as the art of persuading by discourse. For this reason, it is based on the 

theoretical assumptions of Fiorin (2017), Marcuschi (2008), Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005), Reboul 

(2004) and Santos (1999). The focus of the analysis is the Christian religious domain, more precisely, oral 

sermons uttered by an informant of a Christian denomination, located in the agreste of Alagoas. Through the 

arguments, the retor gave speeches with the objective of obtaining the adhesion of his auditorium. The analyzes 

carried out in the oral sermon discursive genre could show that the rhetorical arguments were present in the 

construction of the meaning of the communicative sermon event, with the intention of persuading the audience. 
 

KEYWORD: Religious domain, orality, argumentation. 
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INTRODUÇÃO  
 

A Retórica sempre esteve presente, com acentuada ou pouca expressividade, em todas as áreas 

envolventes do ser humano, já que os indivíduos sempre tentam, de algum modo, persuadir alguém durante 

algum momento da vida. No que respeita ao caráter persuasivo, na Antiguidade Clássica, a Retórica era 

considerada pelos gregos como uma Teoria da Argumentação, da persuasão através dos discursos, já que é por 

meio da argumentação que o discurso se relaciona direta ou indiretamente ao do outro, com o intuito de obter o 

fim desejado, como, por exemplo, o de persuadir. É no princípio persuasivo que se entende a Retórica nesse 

estudo, haja vista o caráter discursivo do gênero Sermão oral e o objetivo comunicativo de tal discurso religioso. 

A Retórica centra-se em analisar como acontece a persuasão, não se voltando, dessa maneira, à ideia de 

os argumentos serem fatos verdadeiros ou falsos, mas como se dá essa adesão por parte do auditório. Nesse 

sentido, tem-se a Retórica como a arte de persuadir pelo discurso (REBOUL, 2004). 

Ressaltam-se também os argumentos ligados à Retórica, que foram classificados por Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), a saber: os quase-lógicos, os que fundamentam a estrutura do real, os que fundam a 

estrutura do real e os que dissociam noções. Essa tipologia argumentativa viabiliza o desvelamento de quais tipos 

de argumento aparecem nos discursos com fins persuasivos. Assim, pode-se investigar a predominância desses 

argumentos no gênero deste trabalho. 

Quanto ao gênero discursivo Sermão oral, é pertinente ratificar que ele é proferido a portas abertas nas 

denominações religiosas cristãs e são direcionados para todos quantos estão ali presentes ou passando naquele 

exato momento. É algo público, e todos podem ouvir, tanto os membros, quanto os não membros da 

denominação. 

Marcuschi (2008, p.195), em seu quadro acerca dos gêneros escritos e orais e dos domínios discursivos, 

classifica o Sermão como um gênero discursivo do domínio religioso pertencente à oralidade. É a partir desse 

posicionamento que o citado gênero será apreciado durante todo esse trabalho. 

Assim, o Sermão oral é entendido como um gênero de cunho religioso, que tem como principal objetivo 

persuadir os ouvintes a respeito de uma determinada ideologia, por meio do discurso de autoridade, ancorado em 

livros sagrados ou em dogmas religiosos e da oratória do religioso que o profere (SILVA, 2013). 

O gênero Sermão é a principal parte de uma celebração cristã, por meio do qual acontece a pregação do 

líder religioso. É oportuno acrescentar que, no momento do Sermão, apenas o retor tem a palavra, 

caracterizando, assim, um discurso assimétrico (SANTOS, 1999). No entanto, há lapsos de simetria durante a 

celebração. Os ouvintes só poderão se pronunciar quando são convidados. Nesse momento, ocorre a simetria 

(SANTOS, 1999), ou seja, o auditório, mesmo de forma menos expressiva, também faz uso da palavra. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Para realizar esta pesquisa, buscaram-se subsídios teórico-metodológicos para a coleta, a interpretação, 

a análise e a apresentação dos dados e dos resultados. Assim, foi adotada uma metodologia de tipo qualitativa, 

trabalhando com as informações em processo (FLICK, 2009). Nesse sentido, a linha qualitativa “[...] explora as 

características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. O dado é 

frequentemente verbal e é coletado pela observação, descrição, gravação [...]” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, 

p.73). 

Na pesquisa qualitativa, diferentemente da quantitativa, o que importa não é a quantidade e sim a 

qualidade dos dados. Por isso, esse estudo segue uma linha processual, enfatizando o processo e não o produto 

final. No que respeita à análise Retórica, ela está embasada na Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005). Tomando como base esses fundamentos teórico-metodológicos, ocorreram, num primeiro momento, os 

levantamentos e fichamentos dos Estudos Retóricos; depois, a gravação dos sermões orais proferidos por retores 

de uma denominação cristã; terceiro, a transcrição do corpus da pesquisa; em seguida, a descrição dos elementos 

retóricos no corpus; e, a seguir, a interpretação dos dados da pesquisa e apresentação dos resultados.  

Todos os passos aqui descritos foram desenvolvidos com o propósito de subsidiar as análises do gênero 

discursivo Sermão oral e os aspectos persuasivos que o constituem. Após a apreciação dos dados, ocorreu a 

seleção do fragmento para contextualizá-lo e, concomitantemente, analisá-lo e interpretá-lo, com o objetivo de 

obter, gradativamente, respostas para as questões norteadoras da pesquisa, com ênfase no processo. 

No que concerne ao corpus, ele é constituído por sermões orais coletados em denominações cristãs, 

localizadas no agreste alagoano. Os dados verbais foram descritos, comparados e analisados sob o enfoque da 
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teoria adotada nesse estudo. Desse modo, interpretam-se teorias sobre o estudo da Retórica, tentando responder 

às problematizações de forma flexível e dinâmica numa linha processual, como pontua Cajueiro (2013).  

O método utilizado nesse trabalho possui características fenomenológicas, visto que a preocupação 

descritivo-interpretativa detalha o acontecimento dentro da realidade dos fatos a fim de verificar o discurso 

dentro do contexto real da sua ocorrência, segundo Moreira (2002). 

As análises foram realizadas após a transcrição dos sermões orais. Em seguida, escolheu-se, 

aleatoriamente, um fragmento. Assim, em sua forma escrita, ocorreu a interpretação e aplicação das teorias de 

análise Retórica, que são base para o estudo da persuasão. Objetivou, dessa forma, encontrar quais são os 

aspectos persuasivos presentes no fragmento selecionado e como eles efetivam a realização entre ethos, pathos e 

logos no gênero discursivo Sermão oral. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
O gênero discursivo Sermão oral é pertencente ao domínio discursivo religioso cristão e foi colhido 

durante uma celebração. Teve como tópico discursivo os quinhentos anos da reforma protestante. A duração do 

Sermão oral foi de vinte minutos e nove segundos. Foi selecionado um fragmento para ser analisado sob o 

enfoque das linhas de estudos aqui teorizadas. O auditório é composto por fiéis da denominação cristã e o espaço 

da proferição é a própria denominação. 

Assim, há um propósito comunicativo na pregação do Sermão que se explica pelo teor da mensagem, 

que foi os quinhentos anos da reforma protestante. O ethos utiliza-se da oralidade (comunicação/linguagem 

verbal) para transmitir a mensagem a um pathos composto por fiéis da própria denominação. A pregação se deu 

por meio de uma conversação face a face, bem como um evento de fala, que tem uma situação e tema 

previamente definidos pelo retor. Além disso, o tópico discursivo acopla os dogmas92 da religião e da referida 

denominação cristã pertencente ao ethos e pathos. 

 

Análise do fragmento 

 

L1 (...) vamos dar uma pausa aqui... aqui Pedro então começa advertindo e diz olha vocês não sejam... 

não sejam enganados pelos escarnecedores.... não sejam levados pelas suas próprias paixões... eles 

ficam abusando escarnecendo onde está a promessa da sua volta? Onde está? Veja a promessa da volta 

de Jesus para nós é MUIto:o significante... porque:e... de todo movimento de reforma Deus ainda não 

tinha igreja com a restauração das verdades... dePOIS do movimento de reforma... onde várias e várias 

igrejas surgiram... Deus reuniu todo aquele povo de todas as crenças com a promessa da volta de Jesus 

em 1844... e Jesus não veio, mas um grupo que queria continuar estudando as profecias que era o que 

aquele povo estava fazendo estudando Daniel e Apocalipse... eles permaneceram estuDANdo 

descobrindo as profecias e descobriu novas verdades... e naquele grupo ali Deus deu o dom profético 

Deus orientou eles descobriram verdades os mandamentos a guarda do sábado a reforma de saúde a 

visão do grande conflito que nos envolve... e ali daquele grupo se organizou a igreja X... no tempo 

determinado da profecia bíblica aonde no céu acontecia a:a a obra do juízo investigativo e na terra a 

restauração das verdades tudo profeticamente já registrado... a ação de Deus em restaurar as verdades 

então NÓS somos chamados a X ou seja o povo que espera a segunda volta de Jesus... então quão 

importante é isso o mundo precisa saber JeSUS está volTANDO... 

L2 Amém 
Fonte: corpus da pesquisa 2017. 

 

Em se tratando dos aspectos retóricos, vê-se, já num primeiro momento, o uso de um argumento que se 

funda na estrutura do real, que é o de autoridade. Tal argumento recorre a um nome, ou seja, “o prestígio, o 

caráter, o ethos da pessoa citada é fator crucial para a validação das intenções” (FERREIRA, 2015, p.166). 

Verifica-se isso quando o retor afirma: “aqui Pedro então começa advertindo e diz olha vocês não sejam... não 

sejam enganados pelos escarnecedores.... não sejam levados pelas suas próprias paixões...” Aqui, o ethos 

utiliza uma passagem bíblica para advertir o pathos do perigo e do engano dos escarnecedores. No entanto, para 

dizer tal proposição, o ethos lança mão de um nome. Observa-se que o nome do apóstolo é citado como dono do 

discurso. Não é mais o ethos quem está falando, pois ele ancora-se em alguém de maior prestígio, inclusive, 

                                                             
92 É importante frisar que este estudo não leva em consideração os aspectos doutrinários, as crenças ou até 

mesmo a fé do retor e do auditório. O estudo dedica-se tão somente a analisar o que há de persuasivo no gênero 

Sermão oral, proferido em denominações religiosas cristãs do agreste alagoano. 
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entre os apóstolos, visto que Pedro era o líder dos doze discípulos de Jesus. O uso desse argumento de autoridade 

tem por objetivo ganhar a adesão do auditório. 

Em “não sejam enganados pelos escarnecedores.... não sejam levados pelas suas próprias paixões... 

eles ficam abusando escarnecendo onde está a promessa da sua volta? Onde está?” Nesse trecho, o retor 

encadeia sequências injuntivas para que o auditório não acredite nos escarnecedores. Desse modo, verifica-se um 

argumento fundado na estrutura do real, definido como a interação entre o ato e a pessoa. O ato é “tudo quanto 

pode ser considerado emanação da pessoa, sejam eles ações, modos de expressão, reações emotivas, cacoetes 

involuntários ou juízos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.339), já que o ato revela a essência 

quando age sobre as pessoas. No fragmento destacado, os atos são os escárnios, as zombarias acerca da volta de 

Jesus. As pessoas são os próprios escarnecedores. Então, tais atos (escárnios) revelam quem são essas pessoas 

(escarnecedores). Tem-se aqui mais um argumento, visando à persuasão do auditório. 

Outro argumento que se funda na estrutura do real e que aparece no Sermão oral é o argumento de 

desperdício. Este “consiste em dizer que, uma vez que já se começou uma obra, que já se aceitaram sacrifícios 

que se perderiam em caso de renúncia à empreitada, cumpre prosseguir na mesma direção” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.317). É possível constatar esse aspecto quando o ethos frisa: “(...) Deus reuniu 

todo aquele povo de todas as crenças com a promessa da volta de Jesus em 1844... e Jesus não veio (...)” Assim, 

caracterizou-se um grande desapontamento e, concomitantemente, um desperdício. Talvez, muitos fiéis se 

desfizeram de bens materiais, tudo isso esperando algo que não aconteceu naquela época, configurando-se, 

assim, um desperdício. 

Mais um argumento que se funda na estrutura do real e que foi utilizado no fragmento é o de superação, 

pois eles “[...] insistem na possibilidade de ir sempre mais longe num certo sentido, sem que se entreveja um 

limite nessa direção, e isso com um crescimento contínuo de valor” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005, p.327). Destaca-se a fala do ethos em: “(...) eles permaneceram estuDANdo descobrindo as profecias e 

descobriu novas verdades (...) eles descobriram verdades os mandamentos a guarda do sábado a reforma de 

saúde a visão do grande conflito que nos envolve... e ali daquele grupo se organizou a igreja X...” Nessa 

sequência de argumentos, o ethos ratifica as conquistas do povo que outrora sofreu um grande desapontamento. 

Mesmo com o desperdício vivido anteriormente, os fiéis continuaram estudando, descobrindo novas verdades, os 

mandamentos, eles se superaram, foram além. Com todos esses avanços, teve como culminância a organização 

da igreja. Verifica-se, desse modo, que mesmo com um desperdício anterior, eles continuaram na mesma 

empreitada e se superaram, conseguiram vencer os obstáculos. 

O primeiro fragmento do Sermão oral é finalizado com um argumento quase-lógico, a definição. “As 

definições são argumentos quase lógicos fundados no princípio da identidade, porque, ao contrário do que pensa 

o senso comum, não há uma maneira unívoca de definir um objeto” (FIORIN, 2017, p.118). O retor encadeia a 

seguinte sequência: “(...) então NÓS somos chamados a X ou seja o povo que espera a segunda volta de 

Jesus...” Isso possibilita identificar e/ou classificar a denominação cristã em destaque. Eles (o pathos e o ethos) 

são caracterizados como o povo que espera a segunda volta de Jesus. O ethos define e oferece informações de 

quem ele é, mas também do povo que ele dirige.  
 

CONCLUSÃO  

 
Os postulados teórico-metodológicos da Nova Retórica contribuem de forma significativa para a análise 

do gênero discursivo Sermão oral, porque mostram como se organiza a disposição dos argumentos no citado 

gênero, além de possibilitar o conhecimento de aspectos como o auditório, as relações entre ethos, pathos e 

logos, dentre outras especificidades. 

Um dos impactos esperados neste trabalho caracteriza-se pelo repensar dos gêneros discursivos orais do 

domínio cristão, os quais vão além da esfera discursivo-religiosa, indo para outras esferas do conhecimento, pois, 

por meio da linguagem, qualquer retor (ethos) poderá persuadir, por meio dos elementos da linguagem (figuras, 

marcadores lógicos e argumentativos, modalizadores e outros articuladores textuais), o seu auditório social 

(pathos). 

Quanto ao gênero discursivo sermão oral, destacou-se o seu valor social, já que possibilita a troca 

comunicativa entre os interlocutores (retor/auditório). Viu-se também que o Sermão é um gênero de cunho 

religioso, cujo discurso é oral e que possui uma grande relevância social, histórica e cultural no Ocidente por ser 

o principal gênero veiculador da mensagem da religião cristã, cuja influência foi dominante, por muitos séculos 

nas mais diversas sociedades. 

Acredita-se que a relevância da temática se deu pelo fato de o gênero discursivo Sermão ainda não ter 

sido estudado à luz da Retórica, na modalidade de língua oral, em denominações cristãs no agreste alagoano, o 

que justificou o desenvolvimento desse trabalho. 
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É importante frisar que outros estudos virão, uma vez que estudar um gênero discursivo como o Sermão 

oral é abrir possibilidades para futuras investigações de um gênero específico do domínio religioso cristão, que, 

às vezes, é pouco explorado no espaço acadêmico, em se tratando da modalidade de língua oral. Além disso, 

evidencia-se a necessidade de explorar os gêneros orais, haja vista as lacunas nessa modalidade de língua. 

Compreende-se que, com esse trabalho, visualiza-se a possibilidade de realizar outros estudos nessa 

área. Embora se tenham muitos estudos situados no domínio religioso cristão, ainda é visível a necessidade de se 

estudar o gênero Sermão, na modalidade oral, em denominações religiosas cristãs, neste caso, no agreste 

alagoano. 

Por meio das análises feitas no corpus, este trabalho buscou, a todo instante, dar uma contribuição no 

que diz respeito à compreensão Retórica do gênero discursivo Sermão oral. Percebeu-se, durante este estudo, que 

o gênero Sermão oral apresenta elementos retóricos, que contribuem para a persuasão do auditório. Os resultados 

indicam que aparecem categorias pertencentes aos Estudos Retóricos, como os Argumentos Baseados na 

Estrutural do Real, os Quase-Lógicos etc. Pode-se afirmar, dessa maneira, que o gênero discursivo Sermão oral é 

retórico e visa à persuasão. 
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RESUMO: O presente artigo discuti as influências parnasiana e simbolista no poema Musa Impassível I, da 

poetisa paulista Francisca Júlia (1874 -1920). A metodologia empregada para o desenvolvimento desta pesquisa, 

foi feita através do levantamento bibliográfico sobre temas concernentes a nossa ideia, realizando uma discussão 

teórica de cunho qualitativo por meio da exploração e confronto de teorias de pesquisadores que se dedicaram ao 

estudo da escritora Francisca Júlia, especialmente ao poema Musa Impassível I, objeto de análise desta pesquisa, 

relacionando tais ideias com os temas discutidos, e também com o objeto analisado. Num primeiro momento, foi 

feito alguns apontamentos acerca das estéticas literárias as quais a poetisa foi contemporânea, quais sejam o 

parnasianismo e o simbolismo. Em seguida, foi discutido como essas essas influências apresentam-se no poema 

estudado.  Por fim, com base no conteúdo abordado, concluíu-se que a influência parnasiana reside desde a 

forma do soneto –ideal por excelência dos parnasianos –, até a temática do poema, tendo em vista que esse 

soneto discute conceitos e regras para o próprio fazer poético. Já a influência simbolista, do mesmo modo que 

acontece na parnasiana, também pôde ser evidenciada na temática do soneto, todavia, com algumas divergências 

tendo em vista que a discussão desse poema não limita-se apenas a uma mera abordagem formal de 

procedimentos poéticos, mas mescla temas, a exemplo da fé, da história de personagens da narrativa bíblica bem 

como a preferência por tons claros como se pôde perceber na escolha do adjetivo “cândido”, principais aspectos 

destacados. Nessa trajetória, seguimos as orientações teóricas de Almeida (2009), Candido & Castello (2007), 

entre outros que se dedicaram a temática abordada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura brasileira, Francisca Júlia, Poesia.  

 

Between Parnassian rationality and Symbolist mysticism: an analysis of 

Musa Impassível I by Francisca júlia 
 

ABSTRACT: This article discusses the Parnassian and Symbolist influences in the poem Musa Impassível I, 

by the poetess Francisca Júlia (1874-1920). The methodology used for the development of this research was 

made through the bibliographical survey on topics concerning our idea, conducting a theoretical discussion of 

qualitative nature through the exploration and comparison of the theories of researchers who dedicated 

themselves to the study of the writer Francisca Júlia, especially to the poem Musa Impassível I, object of 

analysis of this research, relating such ideas with the themes discussed, and also with the analyzed object. At 

first, some notes were made about the literary aesthetics to which the poet was contemporary, such as 

Parnassianism and Symbolism. Then it was discussed how these these influences are presented in the poem 

studied. Finally, on the basis of the content discussed, it was concluded that the Parnassian influence resides 

from the form of the sonnet-ideal for parnassians, to the theme of the poem, considering that this sonnet 

discusses concepts and rules for the own doing poetic. On the other hand, the symbolist influence, as in the case 

of the Parnassian one, could also be evidenced in the sonnet, however, with some divergences in view that the 

discussion of this poem is not limited to a mere formal approach to poetic procedures, but it mixes themes such 

as faith, the history of characters in biblical narrative as well as the preference for clear tones as one could 

perceive in the choice of the adjective "candid", main highlights. In this trajectory, we follow the theoretical 

orientations of Almeida (2009), Candido & Castello (2007), among others that dedicated the thematic approach. 

 

KEYWORDS: Brazilian Literature, Francisca Júlia, Poetry. 
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INTRODUÇÃO 
 

Francisca Júlia da Silva Munster (1874-1920) nasceu em São Paulo, em Xirica, cidade conhecida 

atualmente como Eldorado. Em 1891, ainda jovem, começou sua carreira literária, escrevendo sonetos para o 

estado de São Paulo. A produção literária de Francisca Júlia é relativamente pequena, escreveu apenas quatro 

obras. Todavia, mesmo não tendo escrito muitos livros, a escritora paulista foi muito importante e ousada para a 

sua época, final do século XIX e início do século XX visto que como poetisa, destacou-se especialmente, como 

parnasiana assumida. Além disso, excedeu os limites estabelecidos para o universo feminino, ao enfrentar 

críticas de uma sociedade machista e expressar uma arte diferenciada (MELO; MUNDACA, 2013). 

Ainda de acordo com Melo e Mundaca (2013) Francisca Júlia publicou seus poemas semelhante aos 

parnasianos referenciados de sua época, razão pela qual conquistou o respeito e a admiração de insígnes 

personagens da literatura do século XX, a exemplo da tríade parnasiana: Olavo Bilac, Raimundo Correa e 

Alberto de Oliveira, os quais foram os maiores incentivadores de sua obra. 

De acordo com o pensamento das autoras de “Angelus: influências simbolistas na obra de Francisca 

Júlia”, o primeiro livro intitulado “Mármores” (1895) foi bem aceito pelos literatos da época, essa obra foi a 

responsável por sua poética ter “alcançado o mais alto grau de perfeição formal – ideal supremo da escola 

parnasiana” (COÊLHO; MASSAMBANI; CORRÊA 2008, p. 5). O segundo, o “livro da infância” (1899), foi 

uma obra voltada para o público infantil, o terceiro livro “Alma infantil” de 1912, também foi publicado para o 

público infantil. 

O último livro “Esfinges” (1903) “além de alguns dos poemas já editados em Mármores, apresenta novos 

textos nos quais se mesclam características simbolistas, principalmente no que se refere à temática a partir de 

então repassada de mística e temas filosóficos” (COÊLHO; MASSAMBANI; CORRÊA 2008, p. 5-6).  

Sob esse prisma, consoante o raciocínio de Melo e Mundaca (2013) a obra “Esfinges” foi bastante 

diferenciada das demais, pois trouxe temáticas incomuns dentro do universo poético de Francisca Júlia, assim 

argumentam os autores: 

 

Esfinges teve reconhecimento e admiração da crítica literária e ainda expressou uma 

mudança poética, uma vez que a poetisa passa a fazer poesia moral e mística [...] 

passando a explorar temas como caridade, fé, vida após a morte, reencarnação e 

ideologias orientais e budistas (MELO; MUNDACA, 2013, p. 4-6, grifos no 

original). 

 

 

Essa mudança talvez tenha ocorrido devido a uma depressão profunda que a poetisa paulista enfrentou ao 

saber que seu esposo estava com tuberculose. Com o caminhar dos anos, essa depressão “se agrava, refletindo 

nas poucas poesias que ainda escrevia, mostrando uma mulher que suplicava pela paz espiritual fora do plano 

terrestre” (MELO; MUNDACA, 2013, p. 4-6, grifos nossos). 

Neste sentido, este artigo, traz uma análise do poema “Musa Impassível I”, que faz parte da obra 

“Mármores”, em que busca-se investigar essa mudança na poética de Francisca Júlia, dando enfoque, sobretudo, 

nos elementos que a inseriram na estética literária Parnasiana, e de modo simultâneo no movimento posterior: o 

simbolismo.  

Apesar de a produção literária de Francisca Júlia não ser tão vasta, a poetisa marcou significativamente os 

movimentos literários dos quais foi contemporânea, como frizamos no parágrafo anterior. No decorrer da 

pesquisa, será visto a importância que a autora de “Ângelus” teve para o seu tempo e para a construção da 

literatura no Brasil.  

No entanto, quando se pensa em Parnasianismo e Simbolismo brasileiros, os primeiros nomes de poetas 

que nos vem à memória são exatamente os que foram considerados pela crítica os maiores expoentes desses 

movimentos artísticos, Olavo Bilac no Parnasianismo e Cruz e Souza no Simbolismo.  

Por essa razão, as pesquisas, por tradição, são construídas em cima de escritores já canonizados, com suas 

produções literárias que trazem discussões características para uma determinada época. Contudo, a produção 

artística de muitos escritores que contemporaneamente não são lembrados – a exemplo da poesia de Francisca 

Júlia, que de modo cuidadoso, foi escolhida como objeto deste trabalho –, contribuiu significativamente para 

história da literatura brasileira visto que sua obra é rica de expressões literárias.  

Nesse sentido, essa é a razão pela qual julgamos necessário analisar um soneto de Francisca Júlia,  visto 

que seu nome – apesar de sua produção literária seguir fidedignamente as características das estéticas literárias 

nas quais foi contemporânea, e impressionar, por meio de sua arte, os poetas de seu tempo –,  é pouco lembrado 

pela crítica literária hodierna.  
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Para fortalecer ainda mais o argumento levantado no parágrafo anterior, podemos utilizar como exemplo 

o ensino de literatura, tanto na Educação Básica como na Educação Superior, os nomes que os professores dessa 

área e até mesmo os livros didáticos focalizam, são os já referidos acima: Olavo Bilac e Cruz e Souza, não dando 

a importância devida à Francisca Júlia.  

Portanto, objetivamos com este estudo, discutir as influências parnasiana e simbolista no soneto Musa 

Impassível I, bem como resgatar o nome de Francisa Júlia a partir dessa análise e discussão, uma vez que 

atualmente, a escritora é pouco conhecida pelos estudantes. 

Inicialmente, elaboramos a delimitação do tema, já que corresponde ao requisito do corte metodológico. 

Em seguida, adotamos a pesquisa qualitativa bibliográfica para ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre o 

tema estudado. Posteriormente, através de leituras intensas, elaboramos resumos de dissertações de mestrado, 

artigos científicos publicados em revistas especializadas, disponíveis em sítios virtuais. Além disso, foram 

compulsadas obras de escritores fundamentais que se dedicaram ao estudo de Francisca Júlia, como também 

foram realizadas leituras e análises do poema Musa Impassível I. 

 

PARNASIANISMO E SIMBOLISMO: BREVES APONTAMENTOS 
 

A poetisa paulista Francisca Júlia, como bem pontuado anteriormente, viveu intensamente nos períodos 

que corresponderam aos dois movimentos literários que foram posterior ao movimento artístico que representou 

efetivamente a realidade da sociedade brasileira, qual seja: o Realismo.  

Após o Realismo, o Brasil agora tem poetas que refletem minuciosamente sobre o meio no qual estão 

inseridos, essas reflexões aconteceram especialmente por meio do gênero poesia. “A poesia que se seguiu à dos 

românticos tendeu a diferenciar o momento emotivo pelo registro mais atento das sensações e das impressões, 

deslocando-se assim a tônica dos sentimentos vagos para a visão do real” (BOSI, 2006, p. 234).   

O Parnasianismo iniciou-se no século XIX com a publicação de Fanfarras de Teófilo Dias, esse 

movimento é um seguimento do Realismo no sentido de ser objetivo. Havia uma tendência na poesia parnasiana 

em observar o mundo objetivamente, detendo-se em objetos e cenas.  

No parnasianismo, os ideiais eram voltados para o objeto, no Realismo e Naturalismo, os ideiais eram 

voltados para o  social, o externo, tratando de forma objetiva a realidade de maneira formal.  

Nesse sentido, os poetas parnasianos descrevem, se preocupam com a forma do soneto. A subjetividade 

do movimento Romântico era completamente abolida naquele estilo de época, o conteúdo das poesias, por 

exemplo, passa a ser secundário, sendo especificamente relevante para os parnasianos, pensar apenas nos 

aspectos formais do poema. 

Desse modo, “é na convergência de ideiais antirromânticas, como a objetividade no trato dos temas e o 

culto da forma, que se situa a poética do parnasianismo” (BOSI, 2006, p. 233). A principal característica desse 

movimento literário é o culto da forma, os poetas desse período preocupam-se em fazer seus poemas perfeitos: 

com métrica, rimas raras, vocábulos incomuns e para isso, utilizam a norma culta porque o poema precisa ser 

perfeito. Isso ocorre porque os parnasianos têm “concepções tradicionalistas sobre metro, rima e, no fundo, o 

ideal da impessoalidade que partilhavam com os realistas do tempo” (BOSI, 2006, p.233)  

A respeito disso, Bosi (2006, p. 250) ainda complementa que “o Parnasianismo é o estilo das camadas 

dirigentes, da burocracia culta e semiculta, das profissões liberais habituadas a conceber a poesia como 

linguagem ornada” 

Além disso, o movimento Parnasiano também preza a arte pela arte, porque os parnasianos entendem que 

a arte por si só se complementa, se sobressai. Sendo exatamente isso que interessa ao parnasiano: a busca da 

perfeição. Ao tecer considerações sobre esse movimento artístico, Bosi (2006) afirma que o parnasianismo 

estima  

 

A arte pela arte, aspirando a desfazer-se de qualquer compromisso com os níveis da 

existência que não os do puro fazer mimético, na sua concepção parnasiana acaba 

especializando-se em uma arte sobre a arte que se encontra a reprodução de objetos 

decorativos: lá o vaso chinês, aqui a copa e a estátua grega (BOSI, 2006, p. 235). 

 

 

Os poetas parnasianos caminharam para a mesma direção do movimento Realista, no que concerne à 

objetividade, entretanto, divergiram nos aspectos temáticos, e também por aderirem ao culto da forma, é, 

portanto, nesse contexto que situa-se as composições parnasianas (BOSI, 2006, p. 233). 

Ainda de acordo com Bosi (2006), os poetas dessa estética estão subordinados e limitados aos modelos 

canônicos, a exemplo dos versos alexandrinos.  De outro modo, de acordo com o autor de “Reflexão sobre a 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1274 

arte”, os traços que se sobressaem na poesia dos parnasianos é o “gosto da descrição nítida (a mimese pela 

mimese) [...]” (BOSI, 2006, p. 233) enfim, se limitavam aos modelos literários já canonizados. 

O simbolismo, por sua vez, iniciou-se no final do século XIX, com a publicação de duas obras Missal 

(poemas em prosa) e Broqueis (poemas em versos), do poeta Cruz e Souza, maior expoente do Simbolismo 

brasileiro, consoante lições de Bosi (2006).  

O Simbolismo acontece no mesmo período que o Parnasianismo na poesia, e o Realismo e Naturalismo 

na prosa. No entanto, apresenta-se como uma reação a essas estéticas literárias, visto que os ideais do Realismo e 

do Naturalismo eram voltados para o objeto, o social, o externo, tratando de forma objetiva a realidade de 

maneira formal, como destacado acima.  

Já  o Simbolismo, procura expandir os sentimentos, o lado interno, considerando relevante pensar na 

forma, tendo em vista que um dos legados que os simbolistas trouxeram para a sua criação artística foi o culto da 

forma, ou seja, a arte pela arte, mas também ressaltando o conteúdo (COÊLHO; MASSAMBANI e CORRÊA 

2008, [(s/p)]).  De outro modo, asseveram ainda as autoras 

 

Certamente, o simbolismo representa uma busca pela poesia em seu sentido mais 

exato de libertação do homem por meio da linguagem literária, a exaltação do mais 

alto grau de poeticidade capaz de distanciar o objeto de arte de qualquer função 

que não seja o prazer estético: a poesia suprema. Portanto, parte-se do princípio de 

que há uma simbolização do mundo em toda e qualquer produção literária e 

especialmente nas obras influenciadas pela corrente simbolista, como é o caso de 

parte da produção de Francisca Júlia e de muitos literatos que viveram e produziram 

durante a transição entre os séculos XIX e XX (COÊLHO; MASSAMBANI; 

CORRÊA 2008, [(s/p)] grifos nossos). 

 

 

Entretanto, “retificada pela aspiração de integrar a poesia na vida cósmica e conferir-lhe um estatuto de 

privilégio que tradicionalmente caberia à religião ou à filosofia. Elucidativa é a reflexão de Alfredo Bosi, quando 

em sua obra “História Concisa da literatura brasileira”, comenta o objetivo e a posição assumida pelos artistas 

simbolistas. Assim argumenta o crítico: 

 

Os poetas simbolistas buscavam transcender os seus mestres para reconquistar o 

sentimento de totalidade que parecia perdido desde a crise do Romantismo [...] o 

poeta, inserindo-se cada vez menos na teia da vida social, faz do exercício da arte a 

sua única missão e, no limite, um sacerdócio (BOSI, 2006, p. 279-285). 

 

 

Os poetas simbolistas, seguindo o mesmo propósito que os poetas parnasianos, introduziram em sua 

criação literária a característica fundamental desse movimento: a arte pela arte. Mas excederam essa perspectiva 

como ainda acentua o crítico e historiador da literatura brasileira (2006):  

 

[...] recusam-se a limitar a arte ao objeto, à técnica de produzi-lo, a seu aspecto 

palpável, ambos, enfim, esperam ir além do empírico e tocar, com a sonda da poesia, 

um fundo comum, chama-se Natureza, Absoluto, Deus, ou Nada. As novas atitudes 

de espírito almejam a apreensão direta dos valores transcendentais, o Bem, o Belo, 

o Verdadeiro, o Sagrado [...] (BOSI, 2006, p. 279 – 280, grifos nossos). 

 

 

Diante disso, os poetas simbolistas não limitaram-se apenas a esta herança parnasiana, de submeterem sua 

poética a arte pela arte, foram além dessa perspectiva.  Ancorados, portanto, em uma poesia que muitas vezes 

reflete a religião, a mitologia grega, a fé dentre outros elementos, como muito bem postula Bosi (2006) buscaram 

ir além do atingível, para assim alcançarem sentimentos transcendentes a razão. 

 

INFLUÊNCIAS PARNASIANA E SIMBOLISTA EM MUSA IMPASSÍVEL  
                                                                                                      

MUSA IMPASSÍVEL I 

   

Musa! Um gesto siquer de dor ou de sincero 

Lucto jamais te afeie o cândido semblante! 
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Deante de um Job, conserva o mesmo orgulho, e diante 

De um’morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero. 

  

Em teus olhos não quero a lagrima; não quero 

Em tua bocca o suave o idyllico descante. 

Celebra ora um phantasma anguiforme de Dante; 

Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. 

  

Dá-me o hemistíchio d'ouro, a imagem attractiva; 

A rima cujo som, de uma harmonia crebra, 

Cante aos ouvidos d'alma; a estrophe limpa e viva; 

  

Versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos, 

Ora o áspero rumor de um calháo que se quebra, 

Ora o surdo rumor de mármores partidos. 

 

                                                                                                                                    Mármores (1895) 

 

 

O soneto “Musa Impassível I”, publicado na primeira parte da obra “Mármores” 1895, conserva a 

exatidão estética da forma fixa do soneto, que é formado por dois quartetos e dois tercetos com sílabas poéticas 

ou versos alexandrinos. O poema, serve-se do conjunto de composições metrificadas  pela poesia clássica com a 

finalidade última de alcançar efeitos poéticos  propostos pelo estilo parnasiano.  

Além disso, nas duas quadras, o poema é organizado no esquema de rimas opostas: ABBA e nos tercetos 

rimas cruzadas: CDC, EDE. “[...] o soneto, “Musa impassível” apresenta estrutura em metro condigno e utiliza-

se de um raro vocabulário” (MELO; MUNDACA, 2013, p. 10).  

Ainda conforme observações dos pesquisadores Melo e Mundaca (2013), o tema que é discutido em 

Musa Impassível I e II – no caso do presente artigo só nos detemos no soneto I –, é a própria poesia, e que este 

soneto serve como modelo da arte parnasiana, no que diz respeito ao seu projeto estético. “A voz que fala ao 

poema é tão impessoal que dela não temos a mínima caracterização” (MELO; MUNDACA, 2013, p. 10).  

As influências parnasianas e simbolistas na produção artística de Francisca Júlia são bem evidentes neste 

soneto. Inicialmente, daremos ênfase à Julia como poetisa parnasiana, para em seguida analisar como sua criação 

literária está também inserida no Simbolismo, como se percebe no trecho abaixo: 

 

Um dos aspectos mais interessantes da obra e da personalidade da autora é a sua 

grande versatilidade uma vez que consegue compor com a mesma maestria os 

racionais sonetos parnasianos e os místicos poemas simbolistas imperando naqueles 

uma busca pela estética formal e nestes toda a inquietação humana diante da 

existência e da morte (COÊLHO; MASSAMBANI; CORRÊA 2008, p. 6). 

 

 

A poetisa paulista “foi a primeira mulher que se distinguiu entre todos os poetas parnasianos, pelo culto 

da forma e pela represa da emotividade como queria a escola - à feição francesa” (MELO; MUNDACA, 2013, p. 

7). 

De acordo com D’onofrio (1990), o termo parnasiano surgiu com a finalidade de homenagear uma figura 

mitológica que nomeou uma montanha da Grécia que era a morada das Musas e de Apolo. Segundo o crítico esta 

montanha era um ambiente em que os poetas e os músicos visitavam em busca de inspiração.  

“Francisca Júlia manteve seu repertório temático de gosto grego-latino (até nos próprios títulos percebe-se 

o aplacamento de ânsias e emoções, domesticadas em favor da objetividade e dos rigorosos compromissos 

formais)” (MELO; MUNDACA, 2013, p. 8). 

Pelo exposto, pode-se inferir que o título do poema “Musa Impassível”, faz uma referência dupla. Para 

isso, reflitamos sobre a seguinte afirmação: “É [...] por força de sua dimensão conotativa que a obra literária se 

abre às mais variadas interpretações” (PROENÇA FILHO, 1999, p. 32).  

 Na nossa ótica, o poema analisado reverbera duas possíveis interpretações: a primeira está relacionada a 

fatos históricos e mitológicos, em que entram em cena as musas e os heróis gregos, a exemplo de Apolo, como 

acentuou D’onofrio (1990). E a segunda diz respeito à poesia, ao próprio fazer poético, consoante reflexões de 

Melo e Mundaca (2013, p.10) e não unicamente à figura feminina do mundo grego: qual seja, as musas como 

pode ser interpretado em uma primeira leitura. 
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No que concerne à primeira interpretação, a poetisa conduz sua criação literária, fazendo uma “volta ao 

ideal clássico da beleza como harmonia de formas, retratando incidentes históricos, assuntos mitológicos e 

fenômenos naturais, em versos perfeitos quanto a sua estrutura métrica e sonora, predominando a técnica sobre a 

inspiração” (D’ONOFRIO,1990, p. 381). Como podem ser contemplados na própria temática do soneto “Musa 

Impassível” bem como no quarto verso da segunda estrofe: “Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero”, 

em que parecem recorrer aos grandes heróis e às célebres obras do mundo antigo.  

Em seu estudo “Musa Impassível-estratégias linguísticas-literatura de ontem 9”, Eliane Ferreira de 

Cerqueira Lima afirma que objetiva explicar o vocábulo Impassível ligado à Musa e o que isso significa para o 

Parnasianismo. A pesquisadora esclarece que o termo “Musa” reporta-se  

 

a uma das noves divindades da mitologia clássica greco e latina, filhas de Zeus e 

Mnemósine (deusa da memória), que protegiam as letras, as artes liberais e as 

ciências. A presença da musa no poema indica sempre à alusão à inspiração dos 

poetas, daquele ser pretensamente exterior, que dominaria a criação poética. Claro 

que esse é apenas um efeito literário (LIMA, 2010, ([s/p]). 

 

 

À vista disso, o pesquisador João Vicente em sua dissertação de mestrado intitulada “Oscilações líricas de 

uma Musa Impassível: itinerário poético de Francisca Júlia no sistema literário brasileiro” faz a seguinte 

consideração deste soneto: 

 

Trata-se de uma invocação comum as epopeias [...] mas que invocar a musa, a poeta 

brasileira descreve sua musa ideal. Se valendo de vocabulário e, especialmente, 

ortografia tradicionalista, cinzela sua própria musa, elabora seu ideal com 

obediência a princípios importados, mais que isso ela prefere dizer o que não quer 

ao invés do que deseja (VICENTE, 2013 ([s/p], grifos nossos). 

 

 

 Já a segunda interpretação, como mencionado anteriormente, está intrinsecamente relacionada à 

descrição e às características feitas à musa visto que “[...] mas que invocar a musa, a poeta brasileira descreve 

sua musa ideal [...]”Vicente (2013, ([s/p]). Tudo isso, aliás, está também em conformidade com as observações 

de Melo e Mundaca (2013, p.10), quando acentuam que o “eu lírico” expressa sua musa, tendo em vista que ele 

está se referindo a própria poesia e à problemática do fazer poético. A respeito disso, comentam os autores  

 

Ao descrever as características da sua musa, como desejá-la impassível e imune aos 

sentimentos como paixões, o “eu lírico” fala de si próprio, de sua maneira de agir e 

pensar diante de um fato poético. Nada mais é do que o domínio absoluto de seus 

sentimentos, contendo a emoção diante da criação, evitando o subjetivismo, 

buscando apenas a perfeição textual. 

 

 

Comunga com a mesma opnião a pesquisadora Lima (2010), quando afirma que no soneto Musa 

Impassível o “eu lírico” fala de si mesmo, de sua concepção acerca de pensar e agir diante do fato poético, como 

assinala a própria autora:  

 

[...] ao descrever todas as características de “sua” musa, ao desejá-la impassível, ou 

seja, imune às paixões e aos outros sentimentos daí advindos, o sujeito lírico fala de 

si mesmo, de sua maneira de pensar e agir diante do fato poético: contenção da 

emoção, absoluto domínio de si diante da criação, um trabalho incessante na busca 

da perfeição textual, tentativa de se evitar o subjetivismo, isto é, a marca forte de seu 

eu, o que era uma busca incessante do Parnasianismo. Enfim, sufocamento da 

inspiração pura e simples em proveito do trabalho intelectual. A própria assunção 

dessa personagem mitológica, que remete à inspiração, é um paradoxo, portanto 

(LIMA, 2010, ([s/p]). 

 

 

Em todo o poema é possível perceber, também, a recorrência à figura de linguagem metáfora, uma vez 

que a musa retratada no soneto, não se refere unicamente à musa da mitologia greco-latina, e sim à poesia. Na 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1277 

verdade, a primeira interpretação é uma possível compreensão, porém, ela se aplicaria ao leitor que ainda não 

teve contato com as estéticas literárias e com o fim último de cada uma delas, mui especialmente, com esse 

recurso estilístico que é a metáfora, uma vez que essa figura de linguagem pode trazer certos bloqueios 

interpretativos – a exemplo da segunda interpretação que o poema possilibilita –, o que pode causar certa 

codificação ao texto “porque as metáforas são enigmas velados e nisso se reconhece que a transposição de 

sentido foi bem sucedida” (ARISTÓTELES, 2005, p.176, grifos nossos).  

 Essa codificação acontece porque, ao utilizar figuras de linguagem em seu poema, o poeta leva o leitor 

para dentro de seu universo de subjetividade, o que consequentemente, vai exigir do leitor uma atitude 

interpretativa mais intensa para decodificar a mensagem já que “O discurso literário traz, em certa medida, a 

marca da opacidade: abre-se a um tipo específico de descodificação ligado à capacidade e ao universo cultural do 

receptor” (PROENÇA FILHO, 1999, p. 8).  

Sendo assim, não é exagero asseverar que Francisca júlia, utiliza-se desse recurso estilístico, por ter como 

escopo precípuo discutir o objeto do poema, que é a prória poesia, o fazer poético.  Isso ocorre, porque de acordo 

com Camara Júnior, em seu “dicionário de linguística e gramática”, a  

Metáfora é a figura de linguagem que consiste na transferência de um termo para um 

âmbito que não é o seu; [...] se funda numa relação toda subjetiva, criada no trabalho 

de apreensão. A metáfora tem uma função expressiva, que é pôr em destaque 

aspectos que o termo próprio não é capaz de evocar por si mesmo; [...] A seu lado, 

há a comparação assimilativa ou símile [...]. A metáfora [...] só existe quando o 

termo tem a significação própria nitidamente distinta da do termo que é substituído 

(CAMARA JÚNIOR, 2009, p. 205-206).  

 

 

 Por meio da reflexão de Camara Júnior (2009), pode-se dizer que a metáfora consiste na transferência 

de um termo para outro campo, cujo significado não lhe pertence exclusivamente, mas que está estabelecido pela 

relação de semelhança. Nesse aspecto, o fundamento da metáfora é a semelhança. Aplicando essa observação ao 

poema, pode-se inferir que essa relação de semelhança está na analogia entre musa – figura feminina –, e a 

poesia. Nesse contexto, a musa é a aparente destinatária que o “eu lírico” direciona as instruções do fazer 

poético, mas, na verdade, o “eu lírico” fala de si próprio, uma vez que o poema analisado se configura como um 

metapoema, ou seja, a reflexão nele trazida é sobre o próprio processo de criação poética . 

Não é sem razão que Coêlho; Massambani e Corrêa (2008, p. 5) afirmaram que o poema em questão 

atribuiu à Francisca Júlia, o título de maior poetisa brasileira de seu tempo, à medida que exaltava em sua 

produção artística “[...]a impassibilidade da musa parnasiana tão afeita ao equilíbrio estético da forma [...]” 

(COÊLHO; MASSAMBANI e CORRÊA). A musa parnasiana, a qual as autoras e o poema analisado fazem 

referência é a própria poesia como já foi frizado nas linhas desta pesquisa. 

Além de manter fielmente a influência parnasiana em sua forma artística, de cultivar na composição de 

seus poemas a forma (metro, rima e ritmo) e a impassibilidade, categorias cultuadas no referido movimento 

literário, a autora de “Esfinges”, nos apresenta temáticas que também são constantes na poesia simbolista, dentre 

as quais pode-se destacar a preferência por tons claros, como podemos perceber na escolha do adjetivo 

“cândido”, na referência ao mármore e na discussão religiosa, aspectos nos quais Francisca Júlia encontra 

subsídio para buscar compreender a inquietação humana diante da existência e da morte. Vejamos. 

No Simbolismo, uma das temáticas cultuadas como foi destacado,  é a religiosa, esta pode ser evidenciada 

no terceiro verso da primeira estrofe, momento em que o eu lírico declara que deve-se permanecer com o mesmo 

orgulho que conservou Jó.  

 

Musa! Um gesto siquer de dor ou de sincero 

Lucto jamais te afeie o cândido semblante! 

Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho, e diante 

De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero. 

 

 

Sobre esta quadra Lima (2010, ([s/p])), destaca que o eu lírico “nega qualquer gesto de dor ou lágrima 

para seu eu, que ele nomeia como musa, tentanto evitar o sentimentalismo. Mas ao empregar o verbo ‘afeie’ para 

semblante, em lugar, por exemplo, de ‘modifique’, a emoção já guiou sua opção” 

De acordo com Almeida (2009), Jó foi um dos personagens que fizeram parte da história bíblica que foi 

muito bem sucedido. Segundo a narrativa, como maneira de provocar Deus, Lúcifer (diabo) acusou a Jó, levando 

a Deus que ele só era um homem íntegro porque possuía riquezas. Deus, para provar a Lúcifer que Jó era um 

servo fiel e reto e que sua fidelidade era incondicional, decidiu tirar todas as suas riquezas, e, mesmo assim, Jó 
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permaneceu sincero, em nada murmurou, e ainda disse que tudo que tinha era de Deus, e Deus tinha dado e tinha 

tomado, mas, mesmo assim, o nome do Senhor era bendito.  

Mesmo diante de perdas irreparáveis e até mesmo dolorosas, Jó manteve seu orgulho, ou seja, ele se 

manteve forte e conviccto em suas crenças. Este servo manteve-se resistente e fiel ao seu Deus. Ao utilizar-se 

desse modelo bíblico, “o ‘eu lírico’ fala de si próprio, de sua maneira de agir e pensar diante de um fato poético”  

(MELO; MUNDACA, 2013, p.10). 

 Ou seja, “o eu lírico” enfatiza os “passos” pelos quais o poeta necessita percorrer no momento de sua 

criação literária. Sendo exatamente essa resistência e modo de agir mostrado pela personagem bíblica diante da 

turbulência que a sua vida tinha se tornado, que o poeta deve agir diante das palavras e afirmar o seu fazer 

poético.  

Nesse sentido, fica evidente à recorrência a temática religiosa no poema analisado, tanto com a finalidade 

de trazer princípios morais, “uma vez que a poetisa passa a fazer poesia moral e mística [...] passando a explorar 

temas como caridade, fé, vida após a morte, reencarnação e ideologias orientais e budistas (MELO; 

MUNDACA, 2013, p. 4-6) quanto com o intuito de louvar à rigidez, à rigorosidade e o estilo parnasiano. 

Portanto, ao fazer referência à religião o “eu lírico” acentua o misticismo simbolista como também a 

racionalidade parnasiana já que 

A musa de Francisca Júlia não se abalaria nem com a morte, nem com a injustiça, 

visto que austera, aliás, de ‘sobracenho austero’. Ambas as palavras denotam 

severidade e rigidez, o que reforça a imagem e deixa clara a frieza dessa musa. A 

injustiça se anuncia na imagem de Jó que, apesar de toda honestidade, e de sempre 

devotado a Deus [...] sofre com os desafios do mal e a ele resiste, talvez 

impassivelmente. A referência é dupla, à narrativa e à impassibilidade, porém, não 

tem âncora na Antiguidade helênica, mas sim no Antigo Testamento (VICENTE, 

2013, ([s/p], grifos nossos). 

 

 

Quanto à segunda estrofe, a poetisa por meio da busca de fatos históricos e mitológicos conduz seu fazer 

poético ao citar o ilustre poeta grego Homero, como se percebe na quadra abaixo: 

 

Em teus olhos não quero a lágrima; não quero 

Em tua boca o suave o idílico descante. 

Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante; 

Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero 

 

 

Na terceira e quarta estrofes, temos dois tercetos em que a poetisa mais uma vez utiliza-se de modelos da 

arte clássica, ao pedir que lhe deem um hemistíquio93 em que exalta os versos alexandrinos. Nesta estrofe, mais 

uma vez, confirma-se que o “eu lírico” exalta a própria poesia, quando cita a rima, o som, a estrofe e o desejo em 

compor versos semelhantes aos de Alexandre, enfim, revela que sua poética segue aos modelos tradicionais. 

 

Dá-me o hemistíquio d'ouro, a imagem atrativa; 

A rima cujo som, de uma harmonia crebra, 

Cante aos ouvidos d'alma; a estrofe limpa e viva; 

  

Versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos, 

Ora o áspero rumor de um calhau que se quebra, 

Ora o surdo rumor de mármores partidos. 

 

 

Em relação ao primeiro verso da terceira estrofe, “Dá-me o hemistíquio d'ouro, a imagem atrativa”,  

Melo e Mundaca (2013) afirmam que “Nada mais é que uma ‘receita de poesia’. É a expressão poética 

mantendo-se orgulhosa e impassível” (MELO; MUNDACA, 2013, p. 10). Por outro lado, para Lima (2010, 

([s/p])), nesses tercetos, o eu lírico  

 

                                                             
93 Cada uma das duas partes de um verso dividido pela cesura. (Aplica-se o termo especialmente aos versos de 

mais de oito sílabas, sobretudo ao alexandrino, dito clássico.). Disponível em: 

http://www.dicio.com.br/hemistiquio/. Acesso: 22/05/18. 

http://www.dicio.com.br/hemistiquio/
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“[...] deseja uma série de procedimentos poéticos que ‘cante aos ouvidos d’alma’. 

Bem, a escolha de todos esses elementos, desde o próprio verbo cantar é de uma 

subjetividade extrema. Imaginar-se aos ouvidos d’alma não tem nada de objetivo ou 

impassível. Observemos que as expressões adjetivas de ‘sincero luto’, ‘cândido 

semblante’, ‘sobrecenho austero’, que, somadas à atribuição ‘d’ouro’ para 

hemistíquio – metade de um verso – são pessoais, são afetivas e, nesse caso, 

completamente emocionais.  

 

 

No que concerne especificamente à última estrofe, Lima (2010, ([s/p])) destaca que ele acaba 

completando “o derramamento  sentimental naqueles ‘bárbaros ruídos’. Se o enunciador94 poderia escolher o 

adjetivo sinônimo ‘rude’ que já seria avaliativo, e portanto, subjetivo imagine-se a opção por ‘bárbaros’ que, 

além de ter o mesmo significado, ainda agrega uma série de dados culturais e históricos [...]”. 

 Além disso, ainda consoante Lima (2010, ([s/p])) nesse último terceto podem ser feitas duas analogias 

“que podem ser vistas, no mínimo como duas comparações para ‘versos: ‘áspero rumor de um calhau que se 

quebra’ e surdo rumor de mármores partidos’”. Como evidenciado nas linhas abaixo:  

 

na primeira, o leitor se depara com uma sinestesia, que é a construção de uma 

exressão que anela a dois sentidos diferentes: ‘áspero’ remete ao tato e ‘rumor’ à 

audição. Ora, utilizar figuras de linguagem e abrir mão da linguagem objetiva de um 

discurso que se quer impassível, em prol da via poética, que é polissêmica e aponta 

vários caminhos, não só para o leitor, como para o próprio sujeito enunciador. Quem 

fala através da linguagem figurada quer tudo, menos fugir à emoção. 

 

 

Por  fim, ainda em relação à quarta e última estrofe, Melo e Mundaca (2013, p. 10) destacam que na 

poesia de Francisca Júlia “[...]  o mármore é uma imagem recorrente [...], pois conjuga os temas da 

materialidade, da claridade, da perenidade e explicita o ideal de aproximação da poesia às artes plásticas”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Francisca Júlia, em “Musa Impassível I”, revela uma arte oscilante visto que nesse poema a poetisa 

mostra-se está entre a racionalidade parnasiana e o misticismo simbolista, ao prestigiar a razão – traço 

predominante do Parnasianismo –, e manifestar uma poesia mística – característica marcante do Simbolismo.  

É notável que Francisca Júlia, em todo o poema, louva a poesia clássica, pois a recorrência por meio de 

determinados termos típicos da arte clássica é evidente, como pode ser visto no primeiro terceto, no vocábulo 

“hemistíquio”. Mas nada impede que a poética dessa autora esteja inserida na arte clássica, na parnasiana e na 

simbolista, até porque o objetivo desse trabalho não foi enquadrar a escritora em um movimento artístico 

específico, mas sim, analisar a influência que a sua obra recebeu das estéticas literárias.  

No parnasianismo, a arte é de modo frequente o próprio objeto do texto poético, como visto no decorrer 

da abordagem bem como no soneto estudado, uma vez que pôde-se verificar que o poema em questão, apresenta 

várias indicações da arte como centro da temática do poema. Foi possível perceber também, no soneto, temas 

elevados no Simbolismo, a exemplo da preferência por tons claros, a discussão religiosa, como ressaltado no 

próprio soneto o exemplo da fé de uma das personagens da narrativa bíblica. Todavia, no caso do poema, essa 

personagem foi citada por seu exemplo de rigor diante das situações adversas, sendo exatamente essa posição 

que o poeta deve assumir no momento de sua criação e, sobretudo, “a subjetividade extrema” pontuada por Lima 

(2010). 

É possível que essas temáticas tenham sido cultuadas por Francisca Júlia como uma maneira de buscar 

responder as inquietudes da razão e da existência humanas, bem como com o objetivo de tornar sua forma 

artística atingível, já que sua poesia era de cunho formal e transcendental. À vista disso, justificam Candido & 

Castello (2007), a objetividade e a subjetividade são indissociáveis, enfim, são interdependentes e só seria 

possível compreender as inquietações humanas com a unificação de ambas.  

                                                             
94 Interessante esclarecer, que a autora Lima (2010), utiliza-se em algumas de suas reflexões os termos “sujeito 

lírico”, “sujeito falante”, “sujeito enunciador” ou “sujeito enunciativo” , com a finalidade última de fazer 

referência ao “lírico”. Isso ocorreu porque a pesquisadora está em um lugar de pesquisa distinto do qual 

aderimos em nossa proposta, visto que ela analisa o soneto Musa Impassível à luz da Teoria do Discurso. 
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Em suma, no poema analisado, foi possível notar elementos que evidenciam que Francisca Júlia foi 

efetivamente influenciada pelas estéticas Parnasiana e Simbolista. Dentre os elementos destacados, para 

fechamento dessa discussão, vimos a singularidade do vocabulário de Musa Impassível I, bem como a 

preocupação de discutir a arte por meio da própria arte que é o soneto, a poesia – categoria simbólica da estética 

parnasiana –, além disso, o corrente uso por temas que referenciam à religião, à sensibilidade e à subjetividade – 

categoria típica da estética Simbolista, uma vez que a poetisa recorre à religião por entender que a busca pela 

espiritualidade, por meio da referência à religião, traz calma ao espírito humano.  

Sendo assim, é imprescindível concluir que, mais um poema parnasiano, Musa Impassível I é  um 

poema simbolista, tanto por sua composição como também por sua temática de cunho simbolista como 

discorrido até aqui. Uma vez que nesse poema, Francisca Júlia mostra sua engenhosidade ao revelar “[...] que 

consegue compor com a mesma maestria os racionais sonetos parnasianos e os místicos poemas simbolistas 

imperando naqueles uma busca pela estética formal e nestes toda a inquietação humana diante da existência e da 

morte” (COÊLHO; MASSAMBANI; CORRÊA 2008, p. 6). 

Assim também concluiram Côelho, Massambani e Corrêa (2008), ao se referir especificamente ao 

poema Ângelus, conclusão que, por analogia, estendemos à Musa Impassível I. Para as pesquisadoras, apesar de 

Ângelus ser um poema parnasiano, por sua organização formal “é inegável que possui uma temática simbolista, 

já que evidencia a busca pela espiritualidade por meio da menção à religião, que no decorrer das linhas do poema 

acalenta o espírito humano” (CÔELHO; MASSAMBANI; CORRÊA, 2008, [s/p]), o que se aplicaria também, no 

nosso modo de ver, à Musa Impassível I. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa intitulado Configurações da 

personagem e a condição do sujeito da modernidade no romance Cordilheira, de Daniel Galera. O projeto, 

desenvolvido por meio do programa PIBIC/FAPEAL/UNEAL, tem como objetivo geral estudar a personagem e 

a condição do sujeito da modernidade no romance de Daniel Galera (2008). Cordilheira foi o primeiro livro da 

coleção Amores expressos, em que autores brasileiros escrevem romances ambientados em cidades ao redor do 

mundo. A fundamentação teórica é composta por Bauman (2001), Candido (2005), Brait (1985), Coutinho 

(1999), Dalcastagnè (2011), Melo (2010), Moisés (2012), além de outros. O romance conta a história de Anita, 

uma escritora brasileira que realiza uma viagem para o lançamento de seu livro em Buenos Aires e muda sua 

vida ao conhecer um fã em terras argentinas. A metodologia se enquadra em uma linha qualitativa, com foco na 

leitura da teoria literária e estudo de Cordilheira. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, o foco do trabalho 

está voltado para a apresentação do projeto de pesquisa e exposição de uma revisão da literatura que diz respeito 

ao romance contemporâneo, a personagem e a condição do sujeito da modernidade no romance de Daniel 

Galera. Acreditamos que estudar a personagem e o sujeito da modernidade em um romance contemporâneo 

corrobora com a tese de Melo (2010), ao explicitar que o romance tem o poder de questionar valores, 

identidades, visões de mundo e modos de vida, representando um labirinto de imagens e formas. 

 

PALAVRAS CHAVE: Literatura brasileira, Teoria literária, Romance contemporâneo.  

Between reality and illusion: the Daniel Galera’s character in the novel 

Cordilheira 

ABSTRACT: This work has as objetive to present the search project named Configurações da personagem e 

a condição do sujeito da modernidade no romance Cordilheira, de Daniel Galera. The Project, developed through 

the program PIBIC/FAPEAL/UNEAL, has as general objective to study the character and the condition of 

modernity theme in the Daniel Galera’s novel (2008). Cordilheira was the first Amores expressos’ book, a 

collection in which brasilian authors create novels written at cities around the world. The authors who 

substantiate this work are: Bauman (2001), Candido (2005), Brait (1985), Coutinho (1999), Dalcastagnè (2011), 

Melo (2010), Moisés (2012), in addition to other. The novel speaks about Anita, a brasilian writer who travels to 

the launch of her book in Buenos Aires and changes her life after meeting a fan in Argentine lands. The 

methodology works with a qualitative line, with focus in read of theory of literature and study of the novel 

Cordilheira. For treating about a search in progress, the focus of this work is the presentation the search Project 

and exposition of a revision of literature about the contemporany novel, the character of the novel and the 

condition of modernity theme in the Daniel Galera’s novel (2008). We believe to study the character and the 

condition of modernity theme in a contemporany novel agree with the tese of Melo (2010), who says the novel 

has the power to make questionas about identities, visions of world and lifes, like a maze of pictures and forms. 

KEYWORD: Brazilian literature, Literary theory, Contemporary novel. 

 

INTRODUÇÃO  
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O presente projeto de pesquisa, intitulado Configurações da personagem e a condição do sujeito da 

modernidade no romance Cordilheira, de Daniel Galera, nasce como o primeiro projeto de pesquisa do GELLP – 

Grupo de Estudos de Literaturas de Língua Portuguesa, coordenado pelo Prof. Dr. Renildo Ribeiro, tendo como 

foco a literatura contemporânea, em especial, o romance Cordilheira (2008), do escritor brasileiro Daniel Galera, 

um dos precursores do uso da internet para a literatura, editando e publicando textos em portais e fanzines 

eletrônicos entre 1997 e 2001. Tomamos como ponto de partida o pensamento de Brait (1985), de que o texto é o 

objeto de estudo de uma obra literária. É por meio do texto literário que o autor constrói os elementos que 

compõem o universo da ficção, como a personagem, o narrador, o espaço, o enredo e o tempo. 

A literatura brasileira surgiu no início da colonização, sendo composta pelo conjunto de obras literárias 

produzidas em língua portuguesa no Brasil desde os tempos coloniais  (COUTINHO, 1999). O autor também 

aponta para o fato de a literatura ser brasileira justamente por exprimir e testemunhar as condições sentimentais e 

psicológicas do homem brasileiro de todos os tempos. Sendo assim, o Grupo de Estudos de Literaturas de Língua 

Portuguesa – GELLP adota como perspectiva a ideia de que literatura é a expressão dos elementos da ficção ou 

da imaginação através de palavras de sentido pessoal ou múltiplo (MOISÉS, 2012). 

Consideramos também como contribuição a reflexão de Schøllhammer (2009), de que contemporâneo é 

aquele que não se identifica ou sente-se em desconexão com a sua  realidade. Dessa forma, a Literatura 

Contemporânea diz respeito às inadequações e às estranhezas que são típicas da mulher e do homem moderno, 

retratadas por meio de diversas obras de ficção, como o romance, o conto e a novela. 

O romance contemporâneo, foco desta pesquisa, é um gênero que nasce a partir da indagação do homem 

acerca de si, do mundo e da arte. O romance também proporciona a reflexão sobre sua existência, além da busca 

pela sua própria identidade, abordando com profundidade o processo da vida humana (MELO, 2010). Assim, é 

através do romance que temos a oportunidade repensar o que podemos e queremos ser, além de intensificar a 

atitude humanista que “repercute na transformação da visão do leitor sobre si e o mundo no qual está inserido” 

(MELO, 2010, p. 13). 

O romance, acima de tudo, promete aos leitores um modo diferente de enxergar a realidade 

(DALCASTAGNÈ, 2011). Assim, a pluralidade do romance acaba envolvendo um conjunto de elementos 

formados por escritores e leitores, além de componentes da ficção como personagens e narradores. É importante 

observar que a origem do romance remonta à antiguidade, já que centenas de anos foram necessários para o seu 

amadurecimento acontecer (BENJAMIN, 1987). Por conseguinte, o romance pode ser reconhecido através dos 

tempos, por meio da assimilação de variações linguísticas, históricas, sociais e culturais desde sua origem, 

unindo as relações ao longo dos séculos entre ficção e realidade (MELO, 2010). 

Independentemente dos recursos literários e extraliterários utilizados na composição do romance, sua 

contemporaneidade reside na ideia de que ele consegue expressar conflitos do indivíduo com ele mesmo e com o 

mundo (MELO, 2010). Embora o escritor busque imitar o mundo e a natureza que o cerca (MOISÉS, 2012), não 

há garantia de que o leitor se identificará com a história contada. No entanto, quando o escritor utiliza um 

narrador-personagem, acaba permitindo (e facilitando) o reconhecimento do leitor com a personagem 

(TODOROV, 2006). Nesse sentido, o narrador-personagem é o tipo de narrador que, além de contar a história, 

participa ativamente do enredo, podendo ser o protagonista, o condutor da ação ou até mesmo o antagonista. 

É por meio do ser ficcional que o leitor tem a possibilidade de embarcar em uma realidade criada pelo 

escritor. Apesar do universo literário ser diferente do espaço dos seres humanos, é necessário reconhecer que 

possuem suas semelhanças (BRAIT, 1985). Candido (2005) ainda salienta que a personagem é justamente o 

elemento que torna o enredo e as ideias de uma obra literária algo vivo. 

Identificar em um romance contemporâneo as especificidades da personagem significa reconhecer quais 

se assemelham a nós, além buscar a compreensão de quais qualidades ou tendências dos seres ficcionais 

configuram um retrato dos seres humanos. Assim, a colisão de personagens planas e redondas em uma obra 

literária como o romance resulta em um paralelo com a vida (FORSTER, 2005). 

Em uma sociedade cada vez mais moderna, é necessário refletir acerca do individualismo e da “fluidez” 

das relações. Antes, o homem se sentia no controle de sua vida por meio de guerras e violência. Hoje, as técnicas 

de poder são a fuga, a astúcia, o desvio e a evitação, além da rejeição por qualquer confinamento territorial 

(BAUMAN, 2001). Todas essas questões são abordadas no romance contemporâneo, representando uma visão 

crítica da nossa sociedade e provocando reflexões acerca da condição do sujeito na modernidade. 

O escritor tem a capacidade de projetar sua visão de mundo no romance contemporâneo de forma a 

dialogar ou romper com a tradição (MELO, 2010). Em vista disso, estudar o romance contemporâneo em uma 

perspectiva teórico-crítica designa uma ação relevante para os estudos literários por investigar a realidade viva, 

circundante e orgânica em consequência da abstração do mundo; representando, mais que o conto, a novela e a 

poesia, uma visão global do mundo (MOISÉS, 2012). 

Apresenta como objetivo geral estudar a personagem e a condição do sujeito da modernidade no romance 

Cordilheira, de Daniel Galera, o primeiro romance da coleção Amores expressos, em que autores brasileiros 
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escrevem histórias ambientadas em diversas cidades ao redor do mundo. O romance conta a história de Anita, 

uma escritora brasileira que aproveita o lançamento da edição argentina de seu livro para passar uma temporada 

em Buenos Aires. Durante sua viagem à Argentina, Anita muda sua vida ao conhecer um misterioso fã e seus 

amigos de hábitos peculiares. O romance gira em torno de perdas e sonhos, provocando uma reflexão sobre 

limites nem sempre definidos entre realidade e ilusão. 

Este projeto é relevante por se debruçar sobre as configurações da personagem e a condição do sujeito na 

modernidade em um romance contemporâneo, publicado em 2008 e ainda pouco explorado. O romance ainda 

tem o poder de questionar valores, identidades, visões de mundo e modos de vida (MELO, 2010). Assim, estudar 

o romance contemporâneo representa uma contribuição social para a comunidade acadêmica em geral, além de 

possibilitar diálogos acerca do nosso lugar na sociedade moderna. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A metodologia para desenvolvimento do presente projeto se dará através da leitura, fichamento e 

discussão do romance Cordilheira, de Daniel Galera (2008); levantamento da fortuna crítica do autor; leitura, 

seleção e fichamento de textos teóricos da Teoria da Literatura e de autores de outras áreas afins que contribuam 

para a consolidação deste projeto, como Bauman (2001), dentre outro que contribuam para compreender o 

sujeito na modernidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O romance Cordilheira fala de Anita, uma escritora brasileira que muda sua vida ao conhecer um fã 

misterioso e seus amigos durante uma viagem à Buenos Aires para o lançamento de seu livro. Antes da viagem, 

Anita vive alguns momentos de conflito, confusão e dor. Primeiro, o prólogo o romance apresenta um pouco da 

convivência com o pai, além de mostrar que sua mãe faleceu no momento do parto. Sua relação com o pai não é 

muito explorada, mas sabe-se que ela sente culpa pela morte da mãe e por não ter dado tanta atenção a pai na 

adolescência. 

Anita, mesmo sendo uma escritora premiada por seu primeiro romance, desacredita em sua obra. A 

personagem não consegue entender os motivos das pessoas gostarem de seu romance, embora aceite viajar para 

o lançamento de sua obra em terras argentinas. Anita é a protagonista narradora do romance e, nesta condição, 

conduz as ações da trama. Pode ser vista como uma personagem redonda, na perspectiva de Forster (2005) pela 

sua complexidade e dificuldade em ser apreendida em sua totalidade e também como uma personagem anáfora, 

pois só pode ser assimilada por meio da leitura de toda a obra.   

 A personagem também sente um desejo irreparável de ser mãe. Desejo que é ignorado pelo namorado e 

por suas amigas, que acreditam que Anita precisa curtir a vida, escrever um novo romance ou o roteiro de um 

longa-metragem. A seguir, Anita vive dois momentos de dor e conflito que resultam em seu desejo de fuga: uma 

de suas melhores amigas, Julie, tenta o suicídio; em seguida, Alexandra, outra amiga próxima, comete o suicídio. 

Assim, a viagem de Anita a Argentina deixa de ser somente uma viagem para o lançamento de seu livro, e passa 

a ser também uma viagem de fuga.  

Conhecendo Holden nos primeiros dias de estada na Argentina, Anita acredita que ele não passa de um 

homem com uma vida comum que gosta de literatura e está diante de uma autora que o intriga. No entanto, ao 

longo da narrativa, observamos que Holden é um personagem complexo que faz Anita notar, pouco a pouco, que 

ele e seu grupo de amigos vivem suas próprias ficções, literalmente: cada um possui um romance publicado e 

segue o enredo de sua obra custe o que custar. O grupo se reúne mensalmente para discutir obras literárias e, 

aparentemente, todos possuem uma atenção especial para Anita e Magnólia, sua personagem, além de já terem 

lido seu romance. 

O romance finaliza com apenas Holden conseguindo realizar seu desejo. Na cena em questão, Anita 

percebe a loucura de participar do ritual, tentando impedir com palavras que Holden não caia do penhasco. 

Finalmente grávida, Anita percebe que sangra, mas suas tentativas de impedi-lo são em vão. Holden finaliza seu 

romance, Anita perde seu filho horas depois do ritual. Ao voltar para o Brasil, a personagem admite que não ama 

mais Danilo, mesmo que o personagem queira fazer tudo para ficar com ela. 

 

CONCLUSÃO  

 

Podemos concluir que Daniel Galera, através de Anita e seus parceiros, reflete e nos leva a refletir sobre a 

condição do sujeito contemporâneo ao expor uma série de problemas que não sobreviveriam a tempos diferentes 

dos que vivemos hoje, repitamos: o desencanto e falta de perspectiva dos jovens para com a vida; um tábua de 
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valores e preceitos sociais ultrapassados associados a falsa ideia de liberdade que escraviza o indivíduo e conduz 

a um mundo de conquistas vazias, gerando seres como Anita. 
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RESUMO: O trabalho em questão apresenta uma análise do 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 foi realizada com a leitura e apuração do material bibliográfico referente ao 

tema, depois foi feito um questionário online onde foi divulgado nas redes sociais dos integrantes da pesquisa e 

por fim, foi feita a coleta e análise de dados, totalizando 35 respostas. Dessa maneira, buscando observar de que 

forma vieram a se posicionar perante as questões abordadas, e investigando assim o que acaba por influenciar na 

identidade do entrevistado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: discurso, formação de identidade, mídias sociais. 

 

Influence of entertainment media in identity building of teenagers in the 

hinterlands of Alagoas 
 

ABSTRACT: The work presents an analysis of the power exercised by the entertainment media, These 

having a persuasive and ideological discourse, In Addition to investigating the way that influences the formation 

of identity of adolescents who take a network of interaction. Having in mind we live in a globalized world, it 

increasinglies intensifies because of the social networks. Making a research with the following questions with 

what Adorno (1986) identified as the emergence of the term “mass media”, an expression that was made possible 

by the technological evolution that assigns a strong alienation of the spectators, although a positive relationship 

can be established taking the importance of issues such as: intolerance, acceptance, equality/difference. The 

survey was conducted with reading and verification of bibliographic material of the theme After a questionnaire 

online, there it was released on the social networks of the research’s members, then was collected and analyzed, 

with a total of 35 answers. In this way, seeking to observe how they faced the problem, so investigating what 

influences on the identity of the respondent. 

 

KEYWORDS: speech, identity formation, social media. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Observando a evolução tecno-científica 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 a 

influência das mídias de entretenimento na construção dos adolescentes no sertão de Alagoas. 

Entre os objetivos específicos ressalta-se: Analisar os discursos que circulam na mídia e seu papel na 

construção de identidade; examinar o efeito que as redes sociais provocam sobre os adolescentes, principalmente 

quando se diz respeito aos preconceitos que se encontram enraizados na sociedade; avaliar os questionamentos 
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que se direcionam aos padrões de normalidade que são impostos na sociedade e suas devidas consequências, 

vindo a ter a indefinição do que afinal é considerado “normal”.  

Sendo assim, esse estudo refere-se à influência das mídias de entretenimento na construção da identidade 

dos adolescentes no sertão de alagoas, com foco principal nas obras dos autores Wasserman e Faust, (1994) e 

Wellman (1997), Pimentel (2008), Souza (2016) e Santos (2002).  

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 

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). 

A internet acabou sendo uma evolução das maneiras do ser humano se comunicar, permitindo que o 

homem cometa atos ilegais, produzindo mensagens com conteúdos prejudiciais, que viola direitos dos demais 

usuários (SILVA et al, 2011). Pode-se perceber tais violações através dos posts produzidos e compartilhados nas 

redes sociais, que evocam e incitam posicionamentos preconceituosos. Percebendo-se assim que há presença de 

um tipo de discurso, que segundo Pimentel (2008, p.350) é tido como: “O universo onde se encontram as 

estratégias de dominação, persuasão, adotadas pelos meios de comunicação”.  

As imagens mesmos foram utilizados na presente pesquisa com o intuito de fazer com que os estudantes 

relatam suas opiniões sobre esses argumentos, um bom exemplo é a quinta questão do questionário que aborda 

um caso de uma mulher negra que foi vítima de comentários ofensivos (que será visto mais detalhadamente a 

seguir).  

O discurso, elemento constantemente presente nas redes sociais, utilizado para construir representações, 

pode ser visto como parâmetro básico para formação da identidade, que segundo Hall (1997) torna-se uma 

“celebração móvel”, formada e transformada em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 

Um tipo específico de discurso evidente nas redes, é o de ódio, esse discurso se caracteriza por estimular 

a discriminação contra pessoas que fazem parte de um grupo minoritário ou estereotipado por características 

específicas, tais como a cor da pele, o gênero, a opção sexual, a nacionalidade, a religião, entre outros. A 

disseminação desse tipo desse discurso foi intensificada pelas redes sociais, e seu efeito não só atinge os direitos 

essenciais de indivíduos, mas de todo um grupo social. Como exemplo pode-se relacionar o termo homofobia 

que é definido como: 

 

Rejeição à homossexualidade. Mesmo que seu componente primordial seja, 

efetivamente, a rejeição irracional e, até mesmo, o ódio em relação a gays e lésbicas. 

É designado ainda como a manifestação arbitrária que consiste em designar o outro 

como contrário, inferior ou anormal; por sua diferença irredutível, ele é posicionado 

a distância, fora do universo comum dos humanos. (BORRILLO, 2010, apud 

SOUZA, 2016, p. 29) 

 

 

Acaba por posicionar os gays em uma situação particularmente vulnerável, já que usufrui da triste 

realidade da homossexualidade ter sido vista, durante os últimos dois séculos como pecado, crime e doença: 

mesmo escapando à Igreja, ela acabava caindo sob a influência da clínica médica. Essa crueldade deixou marcas 

profundas nas consciências de gays e lésbicas, a tal ponto que eles (as) integram, frequentemente, a violência 

cotidiana - de que eles (as) são as primeiras vítimas – como se fosse algo inevitável, vem a cair no conformismo 

de ser “normal”.  

Segundo os preceitos foucaultianos, toda essa sujeição a esses indivíduos, mudam a maneira de pensar 

sobre si mesmo, consequentemente por conta das formas modernas de dominação social. Que vem a se 

relacionar com o termo “influência” que é abordado por Santos (2012), no qual afirma  

 

                                          Influenciar é criar parâmetros determinantes e decisivos, atuantes e dinâmicos em 

processos e situação de basilar importância tanto para o indivíduo como para a 

sociedade como um desdobramento macrocosmo o desse mesmo indivíduo. 

(SANTOS, 2012, p. 6) 

 

 

 Nesse sentido, fica nítido a oposição a presença da manipulação midiática que pode afetar o indivíduo de 

duas formas distintas, através da aceitação inconsciente deste padrão ou através da marginalização, 

discriminação e preconceito por estar fora do padrão “normal”, que pode acabar obrigando-o a adaptar-se ao 

padrão por força maior, mesmo que isso contrarie seus princípios. Como é descrito por Borrillo:  
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                                             No mundo social, toda a gente gosta dos homossexuais em geral - inclusive, muitas 

pessoas têm amigos homossexuais em particular. Entretanto, ninguém iria ao ponto 

de defender a igualdade das sexualidades, proposição radical que esbarra no senso 

comum: mesmo que nada exista de anormal na homossexualidade, cada um de nós 

sabe que o casamento ou a filiação reconhecida aos casais do mesmo sexo não 

seriam considerados uma situação normal (BORRILO, 1999). 

 

 

Outro preconceito que pode ser observado nas redes sociais é o machismo, definido como: “um sistema 

de representação simbólica, que mistifica as relações de exploração, de dominação, de sujeição entre homem e 

mulher” (DRUMOND,  1980, p. 82).  

Outro fato bastante presente e comum nas redes sociais é a predominância de duas representações 

femininas propagadas pelas mídias: ora como objeto sexual, oprimindo-a a partir de um “padrão de mulher 

perfeita”; ora como “recatada e do lar”, que precisa cuidar dos filhos, do marido e ainda assim, deixar a casa e a 

si mesma impecáveis. “As mulheres foram transformadas em objeto de consumo ou em escravas domésticas, 

deixaram de ser pessoas”, como descreve Chaves (2015).  

A “Democracia Racial”, termo que é usado para denominar as relações raciais no Brasil não poderia ser 

algo tão velado. Hoje em dia, é possível encontrar pessoas que acreditam seriamente que o Brasil é um país de 

democracia racial, onde, ocorre o mútuo respeito entre as tantas etnias de um país miscigenado, entretanto, 

mesmo com a tamanha diversidade existente, é viável que possamos perceber o preconceito racial mascarado, 

por palavras, gestos eventualmente justificados como inocentes e sem intenção. O racismo pelas palavras de 

Martins: 

 

                                         [...] é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças e 

etnias. É uma doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça 

(considerada superior) de impor dominância sobre as outra. Por fim, é um 

preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente, 

considerada inferior (MARTINS, 2014). 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Para a realização deste estudo, separou-se a pesquisa em três etapas para fins metodológicos associando 

ao uso de materiais como celulares e computadores. Na primeira etapa, realizou-se uma discussão teórica a partir 

dos artigos compostos pelos conceitos básicos para a pesquisa, como “rede social”, “discurso”, “identidade” e 

“influência”. Em seguida, discutimos sobre os preconceitos como “homofobia”, “machismo” e “racismo”, 

observando como eles passam a ser manipulados e propagados pelos recursos midiáticos. Posteriormente, foi-se 

em busca da seleção de questões que abordam esses respectivos temas. 

 

Elaboração e divulgação dos questionários 

Em um segundo momento, desenvolveu-se um questionário online dividido em três seções: a primeira 

com seus dados pessoais, a segunda composta de nove questões com exemplos de situações ocorridas em redes 

sociais e a terceira com três questões questionando a experiência própria passada pelo entrevistado. No total 

resultando em doze questões objetivas e subjetivas.   

Realizou-se a aplicação e a divulgação do questionário online, totalizando 35 entrevistados. De diferentes 

idades, escolas e localidades. Essa etapa é considerada fundamental para obtenção dos resultados. 

 

Produção de gráficos e análise das respostas 

Então com todas as informações adquiridas na corrente teórica, realizou-se a seleção de dados, bem como 

a elaboração de gráficos e análises possíveis, observando e questionando o comportamento apresentado em cada 

resposta, assim como o suposto posicionamento de cada entrevistado e contrariedades ao longo de seus 

argumentos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Questionário online 
Fragmentou-se o número de questões de acordo com os membros da pesquisa, observando e 

questionando o comportamento apresentado em cada resposta, assim como o suposto posicionamento e ressalta 

tomada por cada entrevistado ao longo da entrevista que é o que se detalha a seguir (Tabela 1).  

   
Figura 1- Preconceitos considerados piores pelos entrevistados. 

 

 

Figura 2 - Redes sociais nas quais os preconceitos são mais predominantes. 
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Tabela 1 – Identificação de entrevistados com suas respectivas características 

 
É interessante ressaltar que as duas questões que abordam o racismo, preconceito esse que foi 

considerado o pior dentre os outros com relevância de 57,1%, foram retiradas do Facebook (figura 1). Como 

pode-se perceber, 54,3% dos entrevistados acreditam que essa é a rede social que se tem mais recorrência de 

episódios preconceituosos (figura 2).  

 

Homofobia  

Quando se trata da análise da sexta e oitava questão do questionário, por exemplo, percebeu-se que  dos 

trinta e cinco entrevistados relatam como destaque maior a maneira como está se tendo uma relevância positiva 

ao crescente espaço que ultimamente a comunidade LGBT está obtendo na sociedade. Em que inclusive o apoio 

de ícones representativos como Pabllo Vittar e Paulo Gustavo, cooperam de forma significativa. Sendo assim, 

dois dos entrevistados demonstraram convencimento de que preconceitos do tipo sempre irão existir, 

contrariando outros dois que são esperançosos que poderá ser destruído em um todo. E por fim algo proveitoso 

de observar-se foram os que relataram que só agora os LGBT's abriram os olhos e foram em busca da sua 

aceitação, como na oitava questão o entrevistado 1 deixa claro. Ou até mesmo os que questionaram determinados 

padrões como na sexta questão, onde o entrevistado 3 especifica. 

 

Entrevistado 1: “Chega de se esconder, chega de se reprimir pelo que sentimos, chega”.  

 

Entrevistado 3: “Sair dos padrões, de que o homem pertence à mulher e vice-versa, assusta. O medo gera ódio. 

Por isso, assim como o Paulo Gustavo, devemos mostrar que ser gay, lésbica, trans, queer e bissexual é 

totalmente normal. Ser LGBTQ é também resistir”.  

 

A partir da fala do entrevistado 1, pode-se supor que ele foi vítima desse preconceito e essa experiência 

despertou o sentimento de revolta, reivindicando a voz  da comunidade LGBTQ+, frequentemente reprimida 

pela sociedade. Em contrapartida, o entrevistado 3 rebela-se contra o conceito de normalidade imposto pelos 

grupos sociais, destacando que o “diferente” gera espanto, que, consequentemente, causa o ódio. 

Em contraposição, um outro entrevistado citou que o ator Paulo Gustavo deveria ter outras preocupações. 

Por ser um artista famoso, é comum acreditar que ele tenha milhares de elogios diariamente nas suas redes 
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sociais, dessa forma se incomodar com a opinião negativa de seus seguidores não é necessário, já que 

independente de suas atitudes, sofrerá julgamentos: 

Entrevistado 4: “Acho que pessoas perdem muito tempo respondendo xingamentos que sempre vão existir seja 

qual for sua cor ou sua profissão, do que agradecendo quem os elogia e apóia todos os dias.”   

              Dois dos outros entrevistados 5 e 6 destacaram-se ao relatar suas experiências pessoais com relação à 

homofobia: 

Entrevistado 5: “eu nunca fui a favor, confesso... teve um tempo que não gostava achava ridículo, mas, AINDA 

BEM comecei a conviver com pessoas que me ensinaram muito sobre o assunto e abriram minha cabeça e me 

mostraram que eu não preciso aceitar e sim ter respeito e é isso que eu faço, tenho respeito, E MUITO. até pq já 

li muitos relatos mostrando os preconceitos e agressões que eles sofriam apenas por ser a pessoa que eles 

querem e se sentem bem, e cara, ninguém devia passar por isso, ninguém mesmo.[...]” 

Entrevistado 6:”Sim, fui vítima de homofobia e me retirei imediatamente do lugar em forma de protesto, 

procurei a justiça mas infelizmente não existem leis contra o tipo de homofobia sofrido.”    

O que vemos a partir das falas dos entrevistados 5 e 6 é que os dois narram experiências próprias 

relacionadas a homofobia. O entrevistado 5 levantou seu argumento a partir de uma experiência própria: a 

princípio, ela confessa que achava relações homoafetivas “ridículas”, e que é algo do qual ela se arrepende, o que 

pode ser visto pelo destaque dado às palavras “AINDA BEM”, reforçado pela entrevistada pelo uso de caixa alta 

em sua resposta. Porém, ao dizer “eu não preciso aceitar e sim ter respeito” denota tolerância, não aceitação, das 

relações homoafetivas. O que parece preocupar a entrevistada é menos a situação de homoafetividade e mais o 

preconceito em si e como. Como ela diz: “ninguém devia passar por isso, ninguém mesmo”. 

Do mesmo modo, o entrevistado 6 também traz uma abordagem pessoal: se retirou do lugar ou “em forma 

de protesto” e “[procurou] a justiça”, mas não obteve resultado, chegando a declarar que “não existem leis” 

contra homofobia. O entrevistado talvez esteja se referindo ao Projeto de Lei 122, que pretende criminalizar a 

homofobia, mas encontra resistência em sua aprovação. Há uma certa resignação na fala do entrevistado 6, como 

se não pudesse fazer muita coisa além do “protesto”.  

 

Machismo 

Quando questionados sobre o machismo, tendo como exemplo a nona questão, ficou perceptível um 

conformismo por parte dos entrevistados, já que a maioria “favoritou” questões relacionadas ao racismo e a 

homofobia como piores que as questões associadas ao machismo. Também na questão três, que retrata um 

comentário machista escrito pelo cantor Biel na rede social Twitter, ficou claro o convencimento de alguns 

entrevistados de participar de uma “sociedade preconceituosa”, tendo isso como normalidade, apesar de não 

apoiarem a atitude do Biel. Isso pode ser visto no  entrevistado 10, que ressalta: 

 “Ele foi infeliz ao falar isso, né, só mostra como os adolescentes crescem em um ambiente em que 

são expostos a diferentes níveis de falácias e reproduzem isso para ganhar status social”.       

O discurso, elemento evidenciado na fala do entrevistado anterior, pode ser pensado como parâmetro 

básico para formação da identidade, que segundo Hall (1997) torna-se uma “celebração móvel”, formada e 

transformada em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam. 

Quanto a forma das pessoas expressarem suas opiniões, os entrevistados 3 e 4 tomam posições diferentes. 

Enquanto o entrevistado 3 justifica que preconceito não é aceito como opinião, o entrevistado 4 acaba por 

direcionar-se de forma neutra, já que não argumenta nem contra nem a favor   

“principalmente quando o seu preconceito mexe com a vida de tantas pessoas, mata, exclui e 

segrega pessoas em todo nosso país”.  

O entrevistado 4 afirma que o comportamento do cantor Biel “expressa uma opinião dele, nada mais”. 

O entrevistado 5 defendeu a liberdade feminina o que pode ser visto pelo destaque dado às palavras 

“LIBERDADE” e “IGUAIS” de forma ativista, já o entrevistado 7 discordou fazendo um apelo ao discurso 

religioso com a utilização de versículos da Bíblia: 

Entrevistado 5: “Mulheres PODEM e DEVEM usar o tipo de roupa que as deixam mais a vontade da maneira 

que cada uma gosta de se vestir. [...] Fico indignada quando eu vejo pessoas rotulando mulheres por causa das 

suas roupas, como se isso fosse uma justificativa para a falta de respeito que leva as pessoas (em sua maioria 

homens) a abusar, a assediar e até mesmo chegar a estuprar [...] nós só queremos o que é nosso de direito , A 

LIBERDADE de se vestir sem ser rotulada e os tais direitos IGUAIS que todos ouvimos falar mas ninguém sabe 

por em prática.” 

Entrevistado 7: “Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos (1 Timóteo 2:9-10) / A mulher 

graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas (Provérbios 11:16) A modéstia vem de uma 

beleza interior, que é reflexo da vida com Seus (1 Pedro 3:3-4)”. 
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A questão sete apresenta um vídeo do canal Jout Jout Prazer, na qual a youtuber Julia Tolezano discute 

relacionamento abusivo, uma expressão frequente do machismo, e questiona se os entrevistados conviveram com 

vítimas ou vivenciaram tal experiência. Dessa forma, destaca-se o entrevistado 8: quando ele trata da 

manipulação do agressor através do diálogo, pode-se considerar o conceito de discurso, que segundo Pimentel 

(2008) é tido como: “O universo onde se encontram as estratégias de dominação, persuasão[...]” 

Entrevistado 8 argumenta: “[...] Conheci algumas mulheres/amigas que estavam, e outras que estão em um 

relacionamento abusivo, mas não é tão simples você "tomar uma decisão" quando quem tem de tomar são elas. 

Conversas são fundamentais, mas não resolvem tanto, pois a persuasão utilizada pelo agressor é muito mais 

impactante para elas, já que geralmente acabam por destruir a auto estima, ciclo de amigos e família até elas se 

vêem totalmente dependente deles, independente de acontecer violência física.[...]” (Discurso como elemento 

de persuasão e dependência) 

 

Racismo 

 As questões 4 e 5 abordam o tema racismo, exemplificado em comentários preconceituosos nas redes 

sociais de pessoas famosas do país. A quarta questão trata do incidente sofrido pela filha adotiva do casal 

Gagliasso, na qual se pergunta a opinião das pessoas sobre um comentário do mesmo ponto de vista. 

Relacionado a isso, grande parte das pessoas demonstraram indignação por ainda existir indivíduos que 

julgam outros pela cor da pele, afirmando que lugar de "preto" (como a pessoa que fez o comentário se 

expressou) é onde ele quiser. Associando também à sociedade brasileira como preconceituosa, criticando-a e 

considerando-a hipócrita, por maximizar coisas sem fundamentos e de cunho preconceituoso no lugar de dar 

valor aos reais problemas do país. 

Entrevistado 1: “[...] Nesse país sempre a cor, a classe social, a religião e a opção sexual vão ter mais valor 

(destaque) do que caráter. Vejo pessoas hipócritas que apontam a sociedade coisas irrelevantes enquanto 

Brasília foge do foco. [...] O problema é o foco, pois ele não deve ser em pessoas "diferentes", porque as que 

consideramos normais estão acabando com o país enquanto a sociedade dá uma de falsa moralista de bons 

costumes”. 

A quinta questão refere-se a jornalista e apresentadora climática Maria Júlia Coutinho, que também sofreu 

com comentários racistas nas redes sociais por ter iniciado seu trabalho no Jornal Nacional da Rede Globo. Em 

meio a esse contexto, o entrevistado 2 enfatiza como o racismo está presente na sociedade, de uma forma a não 

surpreende-lo mais. Suas alegações giram em torno da democracia racial, que considerando a miscigenação 

presente no país, na teoria se tornaria amplamente aceita entre os brasileiros de todos os  grupos sociais, porém 

não é bem isso que é visto na prática.  

Entrevistado 2: “Mais uma demonstração de racismo da sociedade brasileira, que ilusoriamente é dita como 

extremamente tolerante com a variedade do país [...]”. 

 

É perceptível entre os entrevistados 8 e 6 uma discordância quanto ao sistema de cotas no Brasil, cujo o 

entrevistado 8 defendeu a partir de argumentos de qualidade sociohistórica para enriquecer seus fundamentos. 

Enquanto o entrevistado 6 criticou através de argumentos uma posição sociopolítica, defendendo o Estado e a 

importância da política para a sociedade. Ambos adotam reflexões sociais em fundamento de suas opiniões e 

posicionamentos sobre o assunto. 

 

Entrevistado 8: ”Nós sabemos que o histórico socioculturais dos negros advém desde muito tempo. É ridículo 

pensar que em pleno século XXI alguém seja contra o sistema de cotas para os negros, e mais ridículo ainda 

pensarmos que se um negro está em um cargo elevado (o qual ainda está abaixo dos cargos dos brancos) teve 

algum sistema que o colocou alí, e não pura e somente sua inteligência. [...]” 

 

Entrevistado 6: “[...] É triste que em uma sociedade em sua maioria tão moderna, atualizada em questões 

raciais, ainda existem pessoas que dividem tanto a sociedade em raças e etnias, penso inclusive que políticas de 

inclusão para negros, são uma forma de racismo, a culpa é também do estado, o estado tem formado racista, 

sou pela equidade e não pela igualdade, pode parecer contraditório se pela equidade e ser contra política de 

cota, mas esse é meu posicionamento.” 

 

Nos casos a seguir, os entrevistados fazem relatos pessoais a respeito de experiências envolvendo o  

racismo. O primeiro baseia-se no comentário de uma criança, evidenciando, assim, como o discurso é ideológico 

e, consequentemente, persuasivo. Já o segundo entrevistado expõe as marcas que esse preconceito pode trazer 

para a vítima. Como é enfatizado em: “MARCA PROFUNDAMENTE e ETERNAMENTE!”. Em que quis 

destacar a intensidade do sofrimento causado por esse preconceito. 
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Entrevistado 5: “[...]Tenho um exemplo muito grande disso... Minha prima de 8 anos, chegou pra mim e disse: 

"L. que bom que você e seu irmão são branquinhos, por isso são bonitos" na hora não falei nada, pq ainda 

estava impactada com o que tinha escutado, mas mais tarde ela falou de novo "L. não tomo café preto, só café 

com leite, pq ele fica bem branquinho" nessa hora eu sentei ao lado dela e perguntei pq dela ta falando aquilo e 

ela simplesmente disse "pq preto é feio e branco é bonito"... eu olhei pra ela e comecei a explicar que não era 

daquele jeito e tudo mais... ” 

 

Entrevistado 11:”Eu sou negra e já sofri muito racismo, e pode ter certeza, MARCA PROFUNDAMENTE e 

ETERNAMENTE!” 

 

CONSIDERAÇÕES 
 

Pode-se concluir com a coleta dos dados que se tem muito que refletir e conscientizar a respeito dos 

preconceitos abordados que são uma problemática que através das mídias de entretenimento, principalmente 

redes sociais, vem a tomar um espaço cada vez mais dominante no cotidiano dos jovens. Rede social essa que 

vem a criar 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.  

Com essa certificação, a pesquisa foi importante ao passo que trazia questionamentos como o que de 

fato vem a ser considerado “ normal” ou “convencional”, quando se diz respeito aos padrões comuns de 

comportamento que atuam diretamente na mente coletiva e interferem em todos os jovens, em menor ou maior 

escala. Já o que é posto como “convencional” é mais facilmente aceito e muitas vezes passa por cima do 

julgamento consciente individual, ou seja, não paramos para pensar sobre a questão.  

Antigamente, o padrão de normalidade era um âmbito mais regional, de cultura local. Mas com a 

chegada das mídias modernas e a globalização, veio a tomar proporções maiores, uma cultura verdadeiramente 

planetária. Só que nem sempre o que é considerado “convencional” é o correto, moral, ético ou mesmo o melhor 

para o jovem ou para a sociedade. 

Sendo assim, os questionários foram importantes para avaliar que o jovem também vem a sofrer com o 

preconceito e esse fato influencia na visão crítica que ele possui sobre o mesmo, isso não significa que ele esteja 

imune a ter posicionamentos inconscientes, seguindo o que é estabelecido socialmente. 

Frente a essa problemática busca-se dar continuidade a pesquisas futuras, com aplicação de um maior 

número de questionários online, como também incluindo entrevistas presenciais em busca de aprofundar a 

discussão, ampliando a diversidade de experiências vivenciadas pelos jovens ao serem absorvidos dentro dessa 

realidade midiática. Além disso, tem-se como intuito investigar e propor formas de conscientização desse 

público quanto a importância da construção de uma visão crítica e não manipulável. 

Desta forma, percebe-se que embora as redes 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 presente trabalho pretende investigar as manifestações culturais pesqueiras na cidade de São 

João da Barra, buscando realizar um levantamento dos relatos da primitiva povoação de São João da Barra, cujo 

surgimento remete a arraial na foz do rio Paraíba do Sul, em Atafona, erguido em 1622, pelo pescador e 

comerciante de artigos de pesca de Cabo Frio, Lourenço do Espírito Santo, que chega à região liderando um 

grupo de famílias, instalando-se próximo ao local onde foi erguida a igreja de Nossa senhora da Penha. É 

levando em conta esse contexto histórico que procuramos entender como ocorrem as manifestações culturais 

pesqueira na comunidade. Para o desenvolvimento da nossa pesquisa, faremos um levantamento bibliográfico 

sobre a temática, além da pesquisa de campo baseado em observação participante, método qualitativo, além de 

entrevistas semiestruturadas abertas. Para nosso interesse, iremos observar as influências sofridas pela devoção à 

santa dos pescadores, Nossa Senhora da Penha e como ocorre esse processo no entorno da comunidade de 

Atafona. A nossa pesquisa encontra-se na fase de levantamento de dados, campos de pesquisa e elaboração dos 

roteiros, desse modo, nossa discussão buscará valorizar a pesca e suas manifestações, o que significa dizer, 

outras possibilidades de abordagens culturais, por meio da observação, sensibilização e experiências vivenciadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Culturais, Expressões Culturais e Políticas Sociais.   

 

ABSTRACT: The present paper aims to investigate the cultural manifestations in the fishing town of São 

João da Barra, seeking to carry out a survey of reports of the primitive populating of São João da Barra, whose 

emergence refers to camp at the mouth of the Paraíba River South on Granary, built in 1622, by fisherman and 

fishing goods merchant of Cabo Frio, Lourenço do Espírito Santo, who came to the region leading a group of 

families, settling near the site where  the Church of Nossa Senhora da Penha was set up. By taking this historical 

context into account, we seek  to understand how the cultural manifestations in the fishing community happen. 

For the development of our research, we will make a bibliographical survey on the subject, as well as a field 

research based on participative observation, qualitative method, as well as semistructured interviews. For our 

interest. We will observe the influences undergone by the devotion to the Saint of the fishermen, Nossa Senhora 

da Penha, and how this process occurs in the vicinity of the community of Granary. Our research is at the stage 

of data collection, research and elaboration of roadmaps, therefore our discussion will seek to enhance the 

fishing and its manifestations, which is to say, other possibilities of cultural approaches, through observation, 

awareness and experiences that they have experienced. 

 

KEYWORD: Cultural Policies, Cultural Expressions and Social Policies. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Antes de se tornar cidade, os primeiros habitantes de São João da Barra foram os índios goitacás. Os 

goitacás eram índios diferentes das demais tribos encontradas no Brasil, com linguagem, costumes e até mesmo 

compleição física distinta. Mesmo sendo exilados de suas terras, humilhados em suas tradições, foram essenciais 

e serviram de exemplos para as futuras gerações, de fato, contribuindo para início de nossa história. 

(NORONHA, 2007, p.14). 

Segundo Santafé (1999, p. 24 e 25), a origem está no contexto da história do Brasil, pois, em 1619, Gil de 

Góis, renunciou seus direitos sobre a Capitania do Sul – onde, encontra-se Atafona e São João da Barra – que foi 

abandonada pela Coroa Portuguesa. Assim, resolveu o rei de Portugal que a região necessitaria ser habitada por 

pescadores e ser colonizado pelos os mesmos. Completa o autor, que em 1622, com a chegada de alguns colonos 

pescadores de Cabo Frio na foz do Paraíba, atual Atafona, constrói-se então, uma capela em louvor a Nossa 

Senhora Penha, dando início, ao primeiro núcleo de colonizadores, liderados pelo pescador Lourenço do Espírito 

Santo e sua família. Porém, uma tragédia marca a vida do pescador, quando sua esposa morre por afogamento no 
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ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1295 

Pontal, motivo esse que fez o pescador retirar-se da praia, adentrando para o interior, erguendo assim, uma 

capela em homenagem a São João Batista, dando origem à cidade de São João da Barra.  

 

Para Santafé (1999) o município obteve vários nomes, como: São João do Paraíba do Sul; São João da 

Praia e por fim, o atual nome, São João da Barra. No dia 17 de junho de 1850, D. Pedro II elevou a vila à 

categoria de cidade, por meio da assinatura da lei, no período que esteve visitando o município. Já para Noronha 

(2003, p.11) “[...] São João Batista iniciando a povoação em 1630 da Vila de São João Baptista do Paraíba do 

Sul, depois Vila de São João da Praia em 1676 e finalmente São João da Barra em 1850, que foi elevada à 

condição de cidade por decreto imperial, tornando-se a sede do município”.  Nota-se uma relação de divergência 

para os autores com relação aos antigos nomes que a atual cidade de São João da Barra recebeu. Entretanto, o dia 

e ano de sua elevação à categoria de cidade coincidem tanto para Santafé quanto para Noronha. 

Sendo assim, após a fundação da vila, inicia-se a construção da capela de Nossa Senhora Penha, 

posteriormente, inicia-se o primeiro núcleo de colonizadores, liderados pelo pescador Lourenço do Espírito 

Santo e sua família, ocorrendo assim, as comemorações religiosas, enquanto práticas culturais que fortalecem a 

tradição cultura local do município, disseminando os valores e saberes dos protagonistas dos festejos de Nossa 

Senhora da Penha. Nesse processo, as manifestações culturais desempenham um papel de inteiração simbólica 

produzida pelas tradições, pelo compartilhamento da identidade  e perpetuando a memória social local.  

Segundo Arévalo (2004, p.934) a tradição é aquilo que é transmitido de uma geração para outra, 

conferindo elementos de identificação dos grupos, a “Identidade é uma construção social fundamentada na 

diferença”.  

Ao especificar as culturas populares que são representadas nas festas, crenças, hábitos e tradições, que são 

reveladas através das manifestações culturais, enfatizamos o espaço ou o lugar que possui uma significação que 

o torna singular, único, exclusivo. Desse modo, trata-se de uma construção que vem constituir todo o seu 

pertencimento local, e por que não dizer, a criação de sua identidade, uma vez que expressões culturais 

convivem em um espaço e dialogam entre si de forma constante, tais atividades exercidas no cotidiano da 

comunidade vem para consolidar e referenciar um grupo ou a uma comunidade em uma região, solidificando e 

certificando sua criação artística.  

Nesse sentido, as manifestações culturais são representativas da voz social, “uma forma subjetiva que o 

grupo de pessoas encontra para expor seu interior, expressar o que pensam, e o que desejam realizar ou 

modificar”. (CARVALHO, 2007, p. 64) 

Desta forma, sobre a questão da tradição, que está fixado nas recordações e saberes passados que se 

armazenam na memória individual e coletiva, utilizando-se experiências socialmente partilhadas, que ressaltam a 

importância das festividades para o desempenho dessas práticas, constituindo o que podemos denominar de 

cultura local. Conforme Braga (2000), a memória social é concebida como um processo elaborado no 

movimento coletivo que emerge nas interações, e é constituído pela cultura. Tanto os signos simbólicos (palavras 

orais e escritas), quanto os signos icônicos (imagens desenhadas ou esculpidas), podem servir de suporte para a 

construção da memória. 

Para Hobsbawm (1997, p. 9), conceitua tradição como algo inventado pelo processo de formação e de 

ritualização. De modo que,  

 

O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido. 

Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e formalmente 

institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais difícil de localizar num 

período limitado e determinado de tempo – às vezes coisa de poucos anos apenas – e 

se estabeleceram em enorme rapidez. (HOBSBAWM, 1997, p. 9). 

 

 

Nessa perspectiva, as festas e comemorações populares são entendidas como ativadoras das relações 

humanas, já que é nesse contexto que se dá a interação com o outro e que relações coletivas são recriadas e 

reinventadas ao incorporar características culturais diversas a todo instante. Assim, o presente trabalho pretende 

analisar os significados que os participantes atribuem às experiências vivenciadas na festa de Nossa Senhora da 

Penha. 

   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Nesse primeiro momento, as entrevistas serão feitas com a comunidade pesqueira de Atafona e a 

Irmandade de Nossa Senhora da Penha, por estar envolvida constantemente e diretamente em cada processo de 
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criação e elaboração dos festejos em homenagem a Nossa Senhora da Penha, mais o órgão público municipal de 

São João da Barra, para entender como ocorre a correlação entre os mesmos.  

Desta maneira, para o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, vamos utilizar método qualitativo, 

observação participante, entrevistas semiestruturadas e história oral como elemento de representação, tendo em 

vista, a dificuldade em encontrar referencial teórico sobre os festejos de Nossa Senhora Penha. Assim, 

considerando as memórias individuais e coletivas dessa comunidade. 

Assim, no livro “Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som”, dos autores Martin W. Bauer e George 

Gaskell (2002) apontam meios para o desenvolvimento de acontecimentos sociais, que de certa forma, requer 

métodos e dados. Assim, os autores mencionam um “pluralismo metodológico” que surge como emergência ao 

utilizar tais métodos. Para a investigação da ação empírica, necessitamos de, 

 

 “a) a observação sistemática dos acontecimentos; inferior os sentidos desses 

acontecimentos das (auto)-observações dos atores e dos espectadores exige b) 

técnicas de entrevista; e a interpretação dos vestígios materiais que foram 

deixados pelos atores e espectadores exige c) uma análise sistemática”. (BAUER 

e GASKELL, 2002, p. 18 e 19). 

   

Complementa o autor, relatando a possibilidade de quatro dimensões na investigação social, para que as 

mesmas se articulam e descrevem o processo de pesquisa. Sendo elas, “princípio do delineamento, geração de 

dados, análise dos e interesse do conhecimento”. (BAUER e GASKELL, 2002, p. 19).  

Assim, ao trabalharmos com histórias de vida dos entrevistados ou com um determinado grupo, vamos 

perceber futuras contribuições com a magnitude da descrição e tudo que engloba a entrevista qualitativa, sendo 

de valorosa e fundamental quando harmonizamos com outros métodos, agregando com a observação 

participante, pois será de grande valia para as falas dos entrevistados farão sobre suas histórias, lendas e contos 

sobre a festa de Nossa Senhora da Penha, reafirmando sua tradição e memória. Contudo, não se podem 

desconsiderar certos aspectos que agregam o uso da entrevista individual e em grupo. Podendo incluir estes 

aspectos, “preparação e planejamento, a seleção dos entrevistados, e uma introdução às técnicas de entrevistas 

individuais e grupais”. (BAUER e GASKELL, 2002, p. 66).   

Para facilitar na criação do meu roteiro de entrevista, considero as seguintes etapas nesse processo de 

elaboração: tópico guia e a seleção dos entrevistados. Segundo Bauer e Gaskell (2002), 

 

“O tópico guia é a parte vital do processo de pesquisa e necessita atenção 

detalhada. Por detrás de uma conversação aparentemente natural e quase casual 

encontrada na entrevista bem-sucedida, está um entrevistador muito bem 

preparado [...] É fundamental colocar tempo e esforço na construção de um 

tópico guia, e é provável que se tenha de fazer várias tentativas”. (GASKELL, 

2002, p. 66). 

 

 

Contudo, esse tópico guie, como sugere, serve como referência, porém, deve-se atentar para não usa-los 

como única e exclusiva ferramenta, como se todo trabalho desenvolvido dependesse do uso do tópico guia. Desta 

forma, o tópico guia serve para iniciarmos o desenvolvimento do projeto de pesquisa, pois, “[...] bem preparado 

no início do estudo, ele deve ser usado com alguma flexibilidade. Uma coisa importante: todas estas mudanças 

devem ser plenamente documentadas com as razões que levaram a isto”. (GASKELL, 2002, p. 67). 

Desta forma, para o desenvolvimento da pesquisa, utilizaremos levantamento bibliográfico sobre a 

temática, além da pesquisa de campo baseado em observação participante, entrevista semiestruturada, assim, o 

trabalho tem como intuito entender o como ocorre o processo de elaboração da festa e analisar os significados 

que os participantes atribuem às experiências vivenciadas na festa de Nossa Senhora da Penha.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A nossa pesquisa encontra-se na fase de levantamento de dados, campos de pesquisa e elaboração dos 

roteiros, desse modo, nossa discussão se dará valorizando a pesca, e suas manifestações, o que significa dizer, 

outras possibilidades de abordagens culturais, por meio da observação, sensibilização e experiências vivenciadas. 

Desta forma, é notória a relevância do tema, na medida em que busca aprofundar cada vez mais 

questões sobre a produção cultural nas comunidades pesqueiras e seus impactos para a sociedade em seu 

entorno. Assim, ressaltamos que são poucos os trabalhos de dissertação abordando a pesca e a tradição, 
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especificamente sobre a região do norte fluminense, o que caracteriza o ineditismo da temática, o que justifica o 

esforço no sentido de se realizar um inventário cultural das produções da comunidade pesqueira. 

 

CONCLUSÃO 

 
Para Pollak (POLLAK, 1992, p. 204) a memória é um elemento constituinte do sentimento de 

identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante 

do sentimento de continuidade de coerência de uma pessoa de um grupo em sua reconstrução de si. A identidade 

cultural define o que cada grupo é e o que diferencia os grupos entre si. 

Há uma ligação muito profunda entre memória e identidade, constituindo o imaginário histórico-cultural 

desse lugar de maneira específica, ao se sustentar e se reconhecer como expressão particular de um determinado 

povo, alimentando-se dessa conexão tão intensa. Sendo assim, rememorizada, não se deixa cair no esquecimento, 

sendo grafada, narrada, ou tornando-se fonte-histórica, utilizando a memória social que é uma dos meios 

fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história (LE GOFF, 1996,p. 426). 

O festejo em homenagem a Nossa Senhora da Penha, é reconhecido como tradição do município de São 

João da Barra. A festa é um momento de renovação da fé e da confirmação a adoração à santa, que é regada de 

muita missa, procissão, procissão fluvial, fogos, etc. Com celebrações registradas há muitos anos, identifica-se a 

importância desses ritos e a significância da festa para os membros de sua comunidade, não só pelo seu 

significado histórico atual, mas por ser uma cultura já celebrada, por isso, merece ser preservada e investigada. 

Sendo assim, do ponto de vista acadêmico, pois são poucos os materiais encontrados sobre a temática no 

contexto cultural. O resgate da memória é de suma importância devido à construção de uma identidade 

consistente de um determinado povo. Para isso, é necessário que não deixe de rememorar, ir à busca das raízes, 

das origens, do âmago da sua história. Desta forma, essa preservação da memória local, ocorre por meio da festa 

em homenagem a padroeira de Atafona e a elaboração da identidade da mesma comunidade. Deste modo, a 

pesquisa pode colaborar para formulação de futuras políticas públicas redirecionadas à cultura do município de 

São João da Barra.  
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RESUMO: Neste estudo, foram analisados os níveis de compreensão leitora de uma turma de 9º ano do 

ensino fundamental, a partir de propostas de atividades de intervenção, usando o gênero discursivo Crônica. O 

trabalho tem como objetivo fazer um diagnóstico inicial dos alunos em compreensão do texto escrito, com a 

finalidade de traçar projetos interventivos que propiciem o desenvolvimento nas etapas do processo de leitura.  

Para isso, o trabalho tem como base as etapas do processo de leitura cunhadas por Menegassi (2010), além de 

Solé (1988), Marcuschi (2004), Bezerra (2012), Dell’ ISola (1996). Foram realizadas quatro intervenções após a 

separação dos alunos de acordo com os níveis apresentados na primeira atividade. Como resultado, entre a 

primeira e a quarta intervenção houve mudanças significativas no trato com a compreensão textual e a 

elaboração de respostas às perguntas propostas, em que sete alunos demonstraram evolução tão expressiva ao 

ponto de haver mudança no nível inicial. 

 

PALAVRAS CHAVE: processo de leitura, compreensão textual, intervenção pedagógica. 

The discursive gene Chronic in elementary school: a proposal for 

intervention to analyze levels of textual comprehension 

ABSTRACT: In this study, the levels of reading comprehension of a 9th grade elementary school class were 

analyzed, based on proposals for intervention activities, using the discursive genre chronicle. The objective of 

this work is to make an initial diagnosis of the students in understanding the written text, with the purpose of 

designing intervention projects that allow the development in the stages of the reading process. For this purpose, 

the work is based on the stages of the reading process based on studies carried out by Menegassi (2010), in 

addition to Solé (1988), Marcuschi (2004), Bezerra (2012), Dell 'ISola (1996). Four interventions were 

performed after the students have been separated according to the levels presented in the first activity. Results 

reveals that between the first and fourth intervention occurred significant changes in the treatment of textual 

comprehension and the elaboration of answers to the questions asked, whereby seven students demonstrated such 

a significant progress indeed that changed the initial level. 

 

KEYWORD: reading process, textual comprehension, pedagogical intervention. 

INTRODUÇÃO  

 

O trabalho com a leitura e a produção de textos em sala de aula é um dos temas que tem sido objeto de 

estudo e de pesquisa, sobretudo, na área de Linguística Aplicada, envolvendo uma série de aspectos que vão da 

interação estabelecida entre o texto, o professor e os alunos até a avaliação do texto produzido pelo aluno, como 

resultado da compreensão leitora. Como o trabalho com o texto na sala de aula deve ser marcado pela interação, 

professores e alunos se manifestam ao produzirem seus discursos, no entanto, cabe ao professor assumir o papel 

de mediador do processo, até porque “as atividades sociais e cognitivas marcadas pela linguagem são sempre 

colaborativas e não atos individuais (MARCUSCHI, 2004, p. 2). Se há interação, então existem sujeitos que 

interagem e, no momento da aula, os sujeitos protagonistas são os professores e os alunos.  
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Solé defende (1998, p. 116) que a leitura deve ser ensinada, ou seja, “os alunos têm de assistir um 

processo/modelo de leitura que lhes permita ver as estratégias em ação em uma situação significativa e 

funcional”, mas alerta que o ensino de leitura não deve ser somente a reprodução de um modelo, com isso, 

explica que o professor deve ensinar dando exemplos e discutindo os exemplos. Baseados nessa visão, 

entendemos que a proposta do modelo deve partir do docente, mas na perspectiva de um ensino de leitura que 

envolva uma orientação contínua e reflexiva, favorecendo a realização de atividades críticas, posto que o texto 

deve ser percebido como “espaço de interlocução no qual intervêm elementos contextuais e intertextuais, uma 

vez que é resultado de absorções e transformações de outros textos” (DELL’ISOLA, 1996, p. 71). Justamente 

nessa perspectiva, o presente estudo foi articulado, buscamos elaborar aqui propostas de intervenção que 

promovessem a interação na e pela leitura, considerando o leitor como um co-produtor de sentidos. Pois 

entendemos que o aluno orientado pelo professor cria “seu espaço e sua própria leitura, assumindo a condição de 

cidadão, participante ativo das práticas de leituras em seu meio social” (BEZERRA, 2012, p.30). A escola, nesse 

contexto, excede o tratamento dado a leitura que prioriza os níveis puramente linguísticos e passa a considerar 

um conjunto de bens essenciais à condição humana que se traduz na efetiva participação social, somente assim a 

leitura assume o status de um bem coletivo. 

Quando se fala em formação do leitor, normalmente, se faz uma relação direta com a escola e o ensino de 

língua materna. De fato, é à escola que se atribui a maior responsabilidade na formação e no desenvolvimento do 

leitor, mas não é a única instância por que se passa nesse processo. Para Menegassi (2010), “a formação do 

leitor, no Brasil, passa por várias instâncias sociais, entre as quais se destacam a família, os grupos de amigos e a 

escola.” O autor enfatiza a distinção entre formação e desenvolvimento do leitor, nestes termos, 

A formação do leitor está voltada à aquisição do código escrito, a sua apropriação de 

todas as fases necessárias do sistema linguístico de determinada língua, seja ela 

materna ou estrangeira. [...] Já o desenvolvimento do leitor parte do princípio de que 

a formação já foi evidenciada e o leitor já saiba dominar o sistema linguístico da 

língua em uso (MENEGASSI, 2010, p.). 

 

A formação do leitor é uma etapa muito importante, mas limitar-se a ela impede o desenvolvimento do 

aluno para que se torne um leitor crítico e nem sempre as escolas, os professores e os livros didáticos exigem dos 

discentes o aprimoramento e o desenvolvimento na leitura. Para, portanto, analisar e evoluir quanto ao 

desenvolvimento do leitor, Menegassi (2010) aponta quatro etapas do processo de leitura, quais sejam: 

decodificação, compreensão, interpretação e retenção. 

A decodificação é a primeira parte do processo e diz respeito ao conhecimento do código (a língua) e sua 

ligação com o significado pretendido. Sua importância reside no fato de que sem o alicerce do código não se 

avança na leitura, mas só esse conhecimento não é suficiente para uma compreensão textual. 

A compreensão é a segunda etapa do processo e consiste na apreensão da temática abordada no texto lido, 

condensando-o. Ainda em Menegassi (2010), vemos apontados três níveis de compreensão: a literal, a 

inferencial textual e a inferencial extratextual. A compreensão literal diz respeito a um entendimento superficial 

do que está explicitado no texto, não há um aprofundamento nas implicitudes; a inferencial textual diz respeito 

às inferências feitas a partir do dado no texto, o que o explícito revela de implícito; já a inferencial extratextual é 

a inferência trazida de fora para dentro do texto, requer informações extratextuais para ser compreendida de fato. 
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A interpretação é a etapa na qual o leitor, após compreender o texto, exerce sua criticidade, analisando, 

refletindo e julgando as informações contidas no texto. Faz-se importante salientar que a interpretação é 

posterior à compreensão, pois é necessário antes apreender a temática apresentada no texto para poder refletir e 

julgar sobre ela. 

A última etapa é a retenção, diz respeito ao armazenamento das informações após compreensão e 

interpretação, por isso são distinguidas dois tipos de retenção: uma feita somente com a compreensão do texto, 

onde se armazena apenas as informações principais do texto e sua temática; e outra realizada com a 

interpretação, que ele julga mais completa por se tratar do armazenamento da alteração das informações 

advindas da relação entre o conhecimento prévio do leitor e as novas informações apreendidas no texto. 

O presente trabalho toma como base a nomenclatura usada por Menegassi (2010) explanada acima, com o 

propósito de analisar as etapas que os alunos alcançaram no processo de leitura e fazer intervenção para trabalhar 

o desenvolvimento desses leitores.  

Inicialmente, foi necessário escolher um único gênero textual para a aplicação das intervenções na turma. 

Para esse trabalho, crônica foi o gênero escolhido, pois além de ser um texto que um aluno de 9º ano já tem 

familiaridade (desde a estrutura até a linguagem) é, segundo Gabriela Portilho (2013), na Revista Nova Escola: 

“do ponto de vista da formação de leitores, fundamental chamar a atenção dos alunos para o fato das crônicas 

depositarem um olhar sobre o cotidiano.” (Grifo da autora). 

Posteriormente, realizamos, no início de julho de 2018, um exercício de compreensão com o texto 

“Última Crônica”, de Fernando Sabino, com questões exigindo os três níveis de compreensão e interpretação 

para se fazer um diagnóstico inicial da turma. 

A turma selecionada para a presente pesquisa foi a 9º A da Escola Municipal de Educação Básica 

Deputado José Medeiros, localizada no município de Girau do Ponciano –AL, uma sala composta por 31 alunos, 

na faixa etária entre 14 e 15 anos. Dentre eles, após análise do exercício proposto, 15 alunos (48%) apresentaram 

somente uma compreensão literal do texto e ainda responderam a questões de compreensão fazendo apenas um 

recorte; 10 alunos (32%) apresentaram compreensão inferencial do texto, mas mostraram dificuldade na 

inferencial extratextual; e 8 alunos (25%) mostraram compreender o texto nos três níveis e conseguiram fazer 

interpretação. 

No total, foram realizadas quatro intervenções, sendo a segunda a unanimemente considerada a mais 

difícil, mas pudemos observar que a grande maioria dos alunos participantes se empenharam bastante para 

responderem da melhor forma e de acordo com suas limitações às questões propostas e, por isso, houve bastantes 

bons resultados.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A metodologia utilizada para este presente trabalho foi de cunho qualitativo, fundamentada nos 

pressupostos da pesquisa-ação, por meio da intervenção do professor-pesquisador. É uma metodologia bastante 

utilizada no campo educacional por seu caráter transformador, já que o sujeito, ao voltar os olhos para sua 

prática, faz uma análise do que se precisa mudar para atingir os objetivos propostos. A esse respeito, Thiollent 

(2005) informa que, 
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Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (p. 16) 

 

Assim, como a presente pesquisa é uma intervenção realizada pela professora com seus alunos de 9º ano 

de uma escola pública, a partir de um diagnóstico individual e coletivo da turma sobre seus níveis de 

compreensão e interpretação textual, para buscar solucionar o problema do desenvolvimento do leitor, ela se 

enquadra na modalidade pesquisa-ação. As perguntas de compreensão que os sujeitos responderam foram 

elaboradas pelo docente responsável pela pesquisa, considerando a proposta de Menegassi (2010). Os sujeitos 

são demarcados pela legenda “A”, desse modo, enumeramos “A¹”, “A²” e, assim por diante. 

Foi feito inicialmente uma atividade de compreensão textual com a crônica A Última Crônica de 

Fernando Sabino, realizada no início de julho de 2018, que contemplava questões de todos os níveis de 

compreensão e interpretação para se fazer um diagnóstico dos 31 alunos da turma analisada. 

Após o diagnóstico, separamos os alunos em grupos, cada grupo (numerado de 1 a 3) correspondia ao 

nível apresentado pelo aluno na resolução das questões solicitadas. Portanto, o grupo 1 (48% dos alunos) era 

composto por alunos que apresentaram apenas uma compreensão literal do texto; o grupo 2 (32%) era composto 

por alunos que mostraram uma compreensão inferencial textual, mas tiveram dificuldade em fazer a inferência 

extratextual; e o grupo 3 (25%) era formado por alunos que apresentaram todos os três níveis de compreensão e 

conseguiram interpretar o texto. 

Para a elaboração das intervenções, o gênero escolhido foi a crônica e as atividades eram personalizadas 

para cada grupo. No grupo 1, para o mesmo texto, encontrava-se questões que exigiam do aluno um 

aprofundamento no texto, demandando que eles saíssem da literalidade e superficialidade e começassem a fazer 

inferências textuais. Já no grupo 2, as questões trabalhavam bastante inferência extratextual, exigindo que os 

alunos trouxessem a informação de “outros” textos para compreender e solucionar o questionamento. No grupo 

3, o grupo mais avançado da turma, a exigência era sempre maior, tanto nas questões quanto na elaboração de 

respostas mais completas. 

Foram feitas, no total, quatro intervenções. Todas as questões, de todos os grupos, eram respondidas e 

corrigidas para todos na sala, abrindo espaço para discussão e relatos de dificuldades que eles apresentaram na 

resolução. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Como visto anteriormente, a presente pesquisa se embasa nos conceitos de autores que refletem sobre a 

formação e desenvolvimento do leitor e o processo de leitura, mas para este estudo nos debruçamos a partir da 

proposta feita por Menegassi (2010). A seguir, detalharemos todo o processo de realização das intervenções e 

divulgaremos os resultados obtidos com a pesquisa. 

A primeira intervenção, aplicada em 12 de julho de 2018, trouxe o texto “Alegria na tristeza”, de Martha 

Medeiros, para ser analisado. Reservamos duas aulas para que os alunos, individualmente, respondessem às 

questões propostas. Enquanto os alunos do primeiro grupo respondiam a uma questão do tipo “Qual é a alegria 
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inesperada na tristeza, segundo a autora?”, os participantes do terceiro grupo se deparavam com questões do tipo 

“Qual a diferença entre alegria da tristeza e alegria na tristeza?”. A turma apresentou bastante participação na 

atividade e, em sua maioria, mostraram preocupação em fazer da melhor forma o que foi recomendado; e as duas 

aulas foram, de fato, necessárias para que a atividade pudesse ser realizada da melhor forma. 

Para a segunda intervenção, decidimos usar uma crônica existente no livro didático adotado pela escola, o 

do Projeto Teláris. O texto “A desoras, desfeliz”, de Roberto Pompeu de Toledo, é uma crônica jornalística, 

portanto apresenta uma linguagem diferente da crônica reflexiva de Martha Medeiros. Diferentemente da 

primeira intervenção, após indicar as atividades específicas a cada grupo, pedimos para que eles respondessem 

em casa e trouxessem na próxima aula, quatro dias depois, para correção. Foi o texto em que todos eles sentiram 

mais dificuldade, pois o autor usa a notícia de uma apresentação do “desenforcamento” de Tiradentes para 

divagar sobre o uso do prefixo “des-”. 

A terceira intervenção traz de volta a crônica reflexiva de Martha Medeiros, agora com o texto 

“Empatia”. Para essa intervenção, decidimos separar os grupos um e dois em duplas, somente o terceiro grupo 

continuou a realizar as atividades individualmente. Esse texto exige, em vários momentos, informações 

extratextuais para dialogar com o que a autora escreve e alguns não conseguiram fazer essa relação por não 

terem ciência desses “outros textos”. 

Para a quarta e última intervenção para a presente pesquisa, escolhemos uma crônica narrativa de Luis 

Fernando Veríssimo, intitulada “Brasil explicado em galinhas”. Foi realizada em 20 de agosto de 2018, mais de 

um mês após o início da pesquisa, e usamos para uma análise comparativa com o apresentado pelos alunos na 

primeira intervenção. 

Pudemos observar evoluções significativas na maioria dos alunos. Como exemplo, temos uma aluna 

pertencente ao primeiro grupo: na primeira intervenção, a questão “Explique por que ‘sentir é um verbo que se 

conjuga para dentro, ao contrário do fazer, que é conjugado para fora.” foi respondida da seguinte forma: 

“porque sentir é um sentimento que nós botamos para fora” (A¹, 2018); já a pergunta “o dono do galinheiro 

roubado teve uma reação esperada? Justifique.”, feita na quarta intervenção, teve como resposta: “não, eles 

fizeram um acordo entre eles para ganharem dinheiro juntos, fazendo assim um acordo para um não entregar o 

outro.” (A¹, 2018). Nota-se uma evolução na compreensão e na elaboração da resposta, pois a primeira sequer 

está correta já que, no texto, “sentir” é algo interior, portanto não pomos para fora e não houve nenhuma 

elucidação; a segunda resposta está correta e houve uma justificativa consistente com o apontado no texto, já que 

o dono do galinheiro de fato não reagiu como se é esperado de alguém que é roubado. 

Outro exemplo de evolução podemos encontrar numa aluna pertencente ao grupo dois que, na primeira 

intervenção, respondeu à questão “Por que uma pessoa triste não cabe no ‘mundo da propaganda dos cremes 

dentais? Explique.” da seguinte forma: “porque tristeza parece uma praga, uma doença, então pessoas tristes não 

servem para ‘nada’ a não ser ocupar espaço no mundo.”. (A², 2018). Na quarta intervenção, para a questão 

“Explique a mudança de tratamento dado ao ladrão no começo e no final da história pelo delegado. Que palavras 

explicitam essa mudança?”, a resposta dada foi: “Que logo no começo da conversa o delegado trata o ladrão 

como um vagabundo e que através de um diálogo entre os dois, o delegado percebe que o ladrão não é qualquer 

pessoa e sim uma pessoa de posses financeiras grandes e isso fez com que o delegado baixasse a bola e 

começasse a ter um tratamento vip, como se fosse uma verdadeira autoridade o ladrão.” (A², 2018). Novamente 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1303 

temos uma evolução na compreensão e elaboração da resposta, pois a primeira pergunta exigia uma inferência 

extratextual simples já que pessoas tristes normalmente não sorriem então não fariam sentido numa propaganda 

em que se é preciso mostrar um sorriso; já na última resposta temos uma preocupação maior na elaboração da 

resposta em que ela consegue elucidar adequadamente a compreensão do texto. A evolução desta aluna foi tão 

significativa que ela subiu um nível e faz parte do grupo três. 

Após análise comparativa, tivemos uma mudança no quadro geral da turma: o grupo 1, antes com 15 de 

alunos (48%), tem agora 8 (26%); o grupo 2, antes com 10 alunos (32%), tem agora 13 (42%); e o grupo 3, antes 

com 8 alunos (25%), tem agora 10 (32%). Assim, foram 7 alunos mudando de nível, mas a grande maioria da 

turma apresentou evolução, somente dois alunos não apresentaram nenhuma evolução. 

 

CONCLUSÃO  

 

É de conhecimento comum que os problemas de compreensão em leitura por parte dos educandos é uma 

realidade da educação brasileira que vem sendo discutida e estudada ao longo dos anos, especialmente, na área 

de Linguística Aplicada. As deficiências em leitura têm sido uma das causas que vem contribuindo para o 

fracasso na aprendizagem, pois as dificuldades apresentadas pelos discentes desde os anos iniciais do ensino 

fundamental quando não superadas, são somadas a outras dificuldades encontradas nos próximos níveis 

escolares, provocando um baixo desempenho no processo de ensino e de aprendizagem na maioria das áreas de 

conhecimento da matriz curricular, uma vez que, é através da leitura que se aprende também outras disciplinas.  

Na busca de soluções que melhorem os resultados negativos na formação de leitores eficientes, alguns 

pesquisadores têm buscado sistematizar os conceitos, refletir sobre novas metodologias que visem melhorar o 

processo não só de formação, mas, também, de desenvolvimento do leitor, unindo a teoria e a prática.  A leitura 

nesse cenário tem sido ensinada numa perspectiva interacional, na qual o professor e o aluno corroboram na 

produção de sentido do texto escrito, cabendo ao docente o papel de mediador e é justamente nessa vertente que 

entendemos a importância da intervenção pedagógica. 

Nessa linha de pensamento, defendemos que compreender e interpretar texto são habilidades 

imprescindíveis numa sociedade cujo texto escrito vem ganhando cada vez mais espaço na vida de todos, 

especialmente daqueles que estão insertos numa rede social, o que é uma realidade no cotidiano dos adolescentes 

e jovens hoje em dia. Assim, a responsabilidade da escola e, mais especificamente, do professor de língua 

materna, em ajudar no desenvolvimento desses leitores fica ainda maior. 

Pudemos observar que a intervenção realizada com os alunos do 9º A da Escola Municipal de Educação 

Básica Deputado José Medeiros obteve resultados bastante significativos apesar do pouco tempo de execução. 

No diagnóstico inicial, a maioria da turma (48%) era composta por alunos que só alcançaram o nível de 

compreensão literal, ou seja, só compreenderam a superfície do texto, aquilo que estava posto; após a quarta 

intervenção, a maioria da turma (42%) é agora composta de alunos que apresentam nível inferencial textual, ou 

seja, já conseguem fazer inferência sobre o que é posto, conseguem entender o que não é dito, mas é insinuado 

pelo posto no texto. 

Além da mudança no quadro geral da turma, as evoluções individuais de muitos alunos ficaram bastante 

perceptíveis, mas, por se tratar de uma pesquisa na qual todos os sujeitos envolvidos precisam fazer sua parte 
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para que o resultado apareça, dois alunos não conseguiram mostrar nenhuma mudança entre o diagnóstico e a 

última intervenção porque não demonstraram interesse nas atividades realizadas em sala. 

É pertinente informar que esta pesquisa não foi exaurida neste trabalho, mas que os resultados aqui 

obtidos servem como parâmetros nos quais pautaremos nossas ações pedagógicas. Pretendemos continuar 

fazendo as intervenções durante todo o ano letivo, exigindo dos alunos ainda mais empenho e evolução. Além 

disso, por conta dos resultados obtidos na turma avaliada, o presente trabalho de intervenção será estendido para 

as demais turmas. 
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RESUMO: Os estudos provindos da Retórica e da Análise da Conversação possuem forte ligação, no que 

diz respeito à análise de textos orais e escritos realizados pelos sujeitos sociais de qualquer produção 

linguística. Ao unir as duas áreas do conhecimento (Retórica e Análise da Conversação), é possível ver como 

se organiza um gênero especifico: a entrevista oral, no espaço radiofônico. Assim, este trabalho tem como 

principal objetivo analisar os aspectos retórico-conversacionais no gênero entrevista oral. Busca-se, desse 

modo, identificar se tais aspectos contribuem para a efetivação dos gêneros orais produzidos numa rádio. Essa 

investigação foi desenvolvida nas dependências do Grupo de Pesquisa Linguagem e Retórica (CNPq/UNEAL). 

A Conversação/oralidade é vista como a interação cotidiana entre os participantes do jogo comunicativo, 

podendo ser formal e/ou informal; o estudo ainda toma como base a definição da própria Retórica, que é 

definida como a arte de persuadir pelo discurso. O presente trabalho parte de uma abordagem qualitativa, 

trabalhando com as informações de modo processual, dando ênfase à descrição e à interpretação dos dados. O 

foco da análise é o gênero entrevista oral encontrado na Universitária Rádio Web da Uneal; emissora localizada 

no agreste alagoano. As análises indicam que aparecem categorias ligadas à Retórica e à Análise da 

Conversação, as quais contribuem a fim de que o sentido das ideias entre entrevistador e entrevistado seja 

negociado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oralidade, Espaço radiofônico, Análise. 

 

The oral interview genre under an argumentative look 
 

ABSTRACT: Studies from Rhetoric and Analysis of Conversation have a strong connection with the 

analysis of oral and written texts by social subjects of any linguistic production. By uniting the two areas of 

knowledge (Rhetoric and Analysis of Conversation), it is possible to see how a specific genre is organized: the 

oral interview, in the radiophonic space. Thus, this work has as main objective to analyze the rhetoric-

conversational aspects in the genre oral interview. In this way, it is sought to identify if these aspects contribute 

to the effectiveness of the oral genres produced in that radio. This research was developed in the dependencies 

of the Language and Rhetoric Research Group (CNPq / UNEAL). Conversation / orality is seen as the daily 

interaction between the participants of the communicative game, being it possible to be formal and / or 

informal; the study still takes as its basis the definition of Rhetoric itself, which is defined as the art of 

persuading by discourse. The present work starts from a qualitative approach, working with the information in 

a procedural way, emphasizing the description and the interpretation of the data. The focus of the analysis is the 

oral interview genre found at Uneal University Web Radio; station located in the rural Alagoan. The analyzes 

indicate that there are categories linked to Rhetoric and Conversation Analysis, which contribute to the 

negotiation of the idea's meaning between interviewer and interviewee. 
 

KEYWORD: Orality, Radio space, Analyze. 

 

INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho tem como principal objetivo mostrar a importância dos estudos retóricos e conversacionais 

para as realizações argumentativas entre ethos, pathos e logos, por meio do gênero entrevista oral, de linha 

radiofônica. 
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Ainda neste trabalho, procura-se identificar quais aspectos retóricos e conversacionais organizam o 

gênero entrevista oral que aparece na citada rádio. Entende-se que o presente estudo procura evidenciar o 

dinamismo e a plasticidade dos gêneros orais (MARCUSCHI, 2008), bem como verificar que os textos de linha 

radiofônica necessitam de elementos retóricos e conversacionais, para que sejam efetivados enquanto gêneros do 

discurso oral. Assim, numa linha de estudos sociointeracionistas, busca-se entender o funcionamento linguístico 

do gênero entrevista oral, de linha radiofônica. Para tanto, é necessário entender que os gêneros orais não são 

menos expressivos ao serem comparados com os escritos. Na verdade, o que acontece é um contínuo tipológico 

(MARCUSCHI, 2001), no qual os gêneros orais e/ou escritos são vistos de uma maneira interdependente, não 

dicotômica, como outrora. 

Como já dito, esse estudo parte de duas perspectivas: a Retórica e a Conversacional. A primeira enfoca 

o caráter persuasivo dos gêneros orais; a segunda procura identificar os aspectos naturais das conversações, 

sejam elas formais e/ou informais. Assim, mostrar as características, as funções e o uso de aspectos retóricos e 

conversacionais no gênero entrevista oral, de linha radiofônica, é, de fato, o interesse que fundamenta este 

trabalho. 

Esse estudo parte de algumas perguntas norteadoras, tais como: a) quais aspectos provindos da Retórica 

e da Conversação organizam o gênero entrevista oral, de linha radiofônica, na Universitária Rádio Web da Uneal 

? b) O gênero em estudo exibe a tríade aristotélica ethos, pathos e logos? c) Os aspectos retóricos e 

conversacionais dialogam com os propósitos comunicativos do texto oral? Responder a essas perguntas também 

está associado ao objetivo desse trabalho. 

Objetivando analisar os efeitos argumentativos da linguagem, não especificamente aos seus aspectos 

estruturais, em uma linha de análise processual, diferentes categorias Retóricas e conversacionais são colocadas 

em evidência para a execução das ações do gênero oral, a fim de que a tríade aristotélica, numa construção de 

sentidos, consiga fazer o mais que possível uma assonância entre argumentos provindos do ethos/pathos/logos. 

A grande relevância desse trabalho reside no fato de que o gênero entrevista oral, colhido na 

Universitária Rádio Web da Uneal, ainda não foi estudado numa perspectiva Retórica e Conversacional, como 

propõe esse trabalho. Somado a isso, observa-se o fato de que há, nesse ínterim, um diálogo teórico (Retórica e 

Análise da Conversação) acerca de um objeto específico (o gênero entrevista oral, de linha radiofônica). É sob 

essas motivações que surgiram os interesses em realizar a presente pesquisa. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
O método utilizado nesse trabalho possui características fenomenológicas, visto que a preocupação 

descritivo-interpretativa detalha o acontecimento dentro da realidade dos fatos a fim de verificar o discurso 

dentro do contexto real da sua ocorrência. O corpus deste trabalho é constituído por uma entrevista oral coletada 

na Universitária Rádio Web da Uneal, localizada no agreste alagoano. Os dados verbais foram descritos, 

comparados e analisados sob o enfoque da teoria adotada nesse estudo. Desse modo, interpretam-se teorias sobre 

o estudo da Retórica e da Análise da Conversação, tentando responder às problematizações de forma flexível e 

dinâmica numa linha processual. 

A pesquisa ainda segue uma linha qualitativa, uma vez que “[...] explora as características dos 

indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. O dado é frequentemente verbal e 

é coletado pela observação, descrição, gravação [...]” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p.73). Na pesquisa 

qualitativa, diferentemente da quantitativa, o que importa não é a quantidade e sim a qualidade dos dados. Por 

isso, esse estudo segue uma linha processual, enfatizando o processo e não o produto final. 

As análises foram realizadas após a transcrição da entrevista oral. Em seguida, escolheram-se, 

aleatoriamente, três fragmentos para as análises. Assim, em sua forma escrita, ocorreram a interpretação e 

aplicação das teorias de análise Retórica e Conversacional, que são base para o estudo da persuasão nesta 

pesquisa. A entrevista oral de linha radiofônica se deu nas dependências da Universitária Rádio Web da Uneal. 

Os dados aqui analisados foram cedidos voluntariamente por representantes da citada rádio. 

Os fragmentos seguintes foram retirados do corpus deste trabalho e tiveram como tema os desafios de 

uma Universidade pública ao fazer pesquisa, ensino e extensão em meio à crise financeira que atingiu o Brasil no 

ano de 2017. A entrevista aconteceu no estúdio da Universitária Rádio Web da Uneal, localizada no agreste 

alagoano. Nesse sentido, houve um objetivo específico que foi discutir os pilares que sustentam uma Instituição 

de Ensino Superior – IES, bem como os avanços em meio à crise.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Entrevistador e entrevistado, ao debaterem, levam as informações para os ouvintes, entendidos como o 

público acadêmico, além de outros envolvidos. A entrevista, na modalidade de língua oral e/ou escrita, é um 

gênero discursivo, já que possui um propósito comunicativo específico, que é a interação entre entrevistador e 

entrevistado. Essa interação e/ou comunicação “é o resultado de uma produção discursiva colaborativa, na qual 

ambos os interlocutores interagem e produzem linguisticamente enunciados” (MELO JÚNIOR; SANTOS, 2016, 

p.134). 

Nesse sentido, ambos os atores sociais negociam sentidos no jogo comunicativo da língua(gem). Assim, 

“a conversação possibilita a interação entre os falantes, que procuram atingir seus propósitos e cooperar para que 

o evento comunicativo se efetive” (SILVA, 2017, p.68). Neste estudo, o gênero discursivo entrevista é estudado 

na modalidade de língua oral e, por isso, exibe aspectos naturais da Conversação. Assim, entende-se que a 

entrevista está inserida na conversação formal, visto que exige uma formulação, um planejamento prévio, ainda 

mais por se tratar de um espaço formalizado, como é uma rádio. Entretanto, não significa dizer que não 

apareçam marcas da informalidade durante o evento de fala. Acerca da função do citado gênero (entrevista oral), 

é importante acrescentar que “esse gênero textual permite que o entrevistador – a partir dos seus objetivos – 

pergunte acerca de um assunto, ouça a resposta, produza uma nova pergunta, interaja com a resposta do 

entrevistado e colete informações” (MELO JÚNIOR, 2016, p.81). 

Nesse sentido, percebe-se que o gênero entrevista oral possui uma organização, para que seja efetivado 

enquanto gênero; e também é possível observar a relação interativa entre os atores sociais (entrevistador e 

entrevistado) que, dialogicamente, fazem acontecer o gênero em estudo. No estudo em apreço, verifica-se que há 

um tema (tópico discursivo) definido, pelo qual se dá todo o diálogo. Ratifica-se que este estudo concebe o 

gênero entrevista oral como “um gênero midiático, cuja materialização ocorre primordialmente na forma oral 

[...] e constitui-se uma prática linguística de caráter altamente padronizado” (MELO JÚNIOR; SANTOS, 2016, 

p.136). Diante disso, seguem os momentos interativos. 

 

Fragmento 1: 

 

L1: a entrevista hoje é com o... X que vai falar sobre as conquistas do ano de 2016 e os desafios pra/ 

2017... X... apesar dessa crise financeira vivenciada em todo o país né... as universidades públicas 

ameaçando fechar... a uneal teve muitas conquistas em 2016. 

 

L2: olha...contrariando:: o fluxo da crise nacional... né? que afetou o Brasil nos anos de 2015... e 

2016 sobre a maneira... a uneal... ela tem tido... nesses dois últimos anos...eh... avanços 

significativos... 

 
Logo de início, percebe-se a presença do discurso assimétrico, em que o entrevistador domina o turno 

conversacional. Também é possível identificar que L1 introduz um tópico discursivo para ser discutido, que é a 

crise financeira. Em sua resposta, L2 faz uso de uma heterorrepetição para argumentar. Observa-se isso em o 

fluxo da crise nacional... né?, ou seja, para L2 responder, houve uma repetição de um objeto de discurso dito 

anteriormente (crise financeira). Assim, verifica-se a negociação de sentidos, bem como a retomada de 

referentes ditos anteriormente. Infere-se que é por meio dessas categorias que o texto oral progride durante o 

evento de fala. 

O fragmento em destaque ainda apresenta marcas da oralidade como se pode ver nas seguintes pausas: 

que afetou o Brasil nos anos de 2015... e 2016 sobre a maneira... a uneal... ela tem tido... nesses dois últimos 

anos...eh... avanços significativos... 

Em se tratando de aspectos provindos da argumentação, percebe-se a utilização de um argumento 

fundado na estrutura do real, a superação. Esse tipo de argumento insiste “[...] na possibilidade de ir sempre mais 

longe num certo sentido, sem que se entreveja um limite nessa direção, e isso com um crescimento contínuo de 

valor” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p.327). Esse argumento é verificável quando L2 encadeia 

a seguinte proposição: olha...contrariando:: o fluxo da crise nacional... né? Que afetou o Brasil nos anos de 

2015... e 2016 sobre a maneira... a uneal... ela tem tido... nesses dois últimos anos...eh... avanços significativos... 

Mesmo com uma crise que afetou drasticamente todo o país, houve um avanço, uma superação dos possíveis 

obstáculos. Ao invés de recuar, a instituição progrediu e teve avanços significativos. Assim, entende-se que os 

argumentos são colocados de uma maneira persuasiva. 
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Fragmento 2 

 

              

 Alguns recursos conversacionais são utilizados no fragmento destacado; e eles aparecem 

organizadamente e de forma estratégica. Verifica-se, logo de início, uma heterorrepetição, em que L2 recupera o 

tópico discursivo formação política colocado anteriormente por L1. Assim, L2 começa a sua resposta com o 

mesmo assunto: a formação política (...). 

Destaca-se também a utilização de paralelismos sintático e semântico, como pode ser visto em O que eu 

faço como professor... como pesquisador da instituição... identificar esse talento... esses saberes (...) dos homens 

simples... das mulheres simples. Nos trechos em destaque, é possível observar a mesma estrutura sendo utilizada 

mais de uma vez. Tanto na perspectiva do sentido (semântico), quanto na perspectiva da estrutura (sintático). 

Acerca dos aspectos retóricos, observa-se, no fragmento selecionado, a presença de um argumento 

quase-lógico, que é a divisão do todo em suas partes. Nesse argumento de divisão, “as partes devem poder ser 

relacionadas de um modo exaustivo, [...] contanto que sejam suscetíveis, mediante sua adição, de reconstituir um 

conjunto dado” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p.266).  

Observa-se que o entrevistado (L2) busca no todo (povo alagoano) o subsídio para ratificar seu discurso 

de uma maneira mais geral, mas também procurando causar emoções num pathos mais específico (homens 

simples, mulheres simples, índios, negros, povos tradicionais).  

É possível entender que o alvo do discurso do entrevistado é a classe considerada de menos prestígio 

social; por isso que há uma divisão. O povo alagoano não é qualquer povo, como, por exemplo, a classe mais 

rica. O discurso é proferido de uma maneira estratégica por parte de um ethos polido, persuasivo. 

Assim, verifica-se que a divisão do todo em suas partes, é uma estratégia argumentativa que visa à 

persuasão desses sujeitos. Além do mais, é possível depreender que, a todo o momento, o entrevistado (L2) pode 

reconstruir as partes, e, novamente, se dirigir tão somente ao todo, neste caso, ao povo alagoano. 

  

Fragmento 3: 

 

L1. Ô X...falando em solenidade oficial... né? Eu estou a pouco tempo na UNEAL...a pouco mais de seis 

meses... e já prestigiei algumas solenidades de colação de grau e você faz um discurso muito de 

esperança...né? Pra quem tá ali... é... saindo da universidade com um diploma...de certa forma você se vê no 

lugar daqueles estudantes? 

 

L2. Me vejo...porque eu... o que eu faço aqui...é o que eu gostaria que tivessem feito na minha 

universidade quando eu era aluno...né? É... como filho de agricultor e merendeira do estado que sou e 

que teve a oportunidade de estudar numa universidade estadual pública... né? E que portanto me fez 

muito bem...porque eu não sa... eu não sei o que seria de mim se não fosse a  universidade pública... 

 

Observam-se nesse fragmento as questões de oralidade, como, por exemplo, a repetição, que mais uma 

vez manteve-se presente no texto; é possível notar que L1, ao formular a pergunta, recorre a essa categoria. 

Verifica-se isso em Ô X...falando em solenidade oficial... né? Em seguida, novamente ele diz: e já prestigiei 

algumas solenidades de colação de grau... Identifica-se que o referente solenidade é repetido por L1 com o 

objetivo de ratificar o questionamento. 

Na sequência discursiva ...o que eu faço aqui...é o que eu gostaria que tivessem feito na minha 

universidade quando eu era aluno...né? Há a presença de um argumento quase-lógico, a reciprocidade. Esse 

argumento visa “aplicar o mesmo tratamento a duas situações correspondentes” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p.250).  

Assim, L2 relembra um discurso do senso-comum: não faça ao outro aquilo que não quer que façam 

com você. Mesmo o entrevistado não tendo um ensino qualificado quando se formou, ele busca incessantemente 

melhorias para os alunos da instituição administrada por ele, ou seja, L2 reforça a ideia de reciprocidade, 

fazendo para o outro tudo aquilo que ele gostaria de ter recebido quando foi aluno.  

L1. Acho que a tua formação política contribuiu muito para isso... né...X? 

 

F2. A formação política...a formação humanista da minha área... eu sou da letra...eu sou estudioso da arte...eu 

trabalho com arte popular... então essa minha expertise da pesquisa...né? o que eu faço como professor... 

como pesquisador da instituição... que é identificar esse talento... esses saberes e fazeres do povo 

alagoano...né? dos homens simples... das mulheres simples... dos índios...dos negros... dos povos 

tradicionais... 
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Outro argumento, agora fundado na estrutura do real, foi utilizado pelo entrevistado, quando ele diz: 

...eu não sei o que seria de mim se não fosse a universidade pública... Entende-se que L2 faz uso do argumento 

intitulado o vínculo causal e a argumentação. Esse argumento trata de um princípio e suas consequências. Com a 

utilização desse argumento, pode-se “a partir de um dado acontecimento, a aumentar ou a diminuir a crença na 

existência de uma causa que o explicaria ou de um efeito que dele resultaria” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p.300).  

Assim, L2 demonstra implicitamente que possuir vínculo com a Universidade pública foi fundamental 

para sua formação profissional. Outro aspecto é que, se ele nunca tivesse conhecido uma Universidade pública, 

possivelmente, não seria um professor e, consequentemente, um gestor. Os argumentos (logos) são encadeados 

de uma forma estratégica por um ethos persuasivo a todo o momento. 

Observou-se que em todos os momentos interativos, os interactantes negociaram o sentido do jogo 

comunicativo da língua(gem) (SANTOS, 2013). Com isso, os sujeitos fizeram usos de alguns aspectos retóricos 

e conversacionais, para organizarem os seus discursos.  

Percebeu-se também que o pathos foi, a todo o momento, acionado para concordar com as proposições 

(logos) dos ethe. Isso foi viabilizado por meio dos argumentos de superação, a divisão do todo em suas partes, 

vínculo causal e argumentação; dos aspectos conversacionais como paralelismos, repetições, pausas, dentre 

outros. O uso dos argumentos e dos mecanismos conversacionais procurou persuadir o auditório, representado 

pelos ouvintes da Universitária Rádio Web da Uneal. 
 

CONCLUSÃO  

 
Procurando despertar a adesão do auditório (ouvintes da rádio), percebeu-se que o entrevistador e o 

entrevistado negociaram sentidos durante a entrevista oral, de linha radiofônica. Além disso, verificou-se que o 

entrevistado recorreu às emoções, ao raciocínio lógico, buscando causar efeitos no auditório social (pathos). Isso 

foi possível porque o entrevistador (L1) e o entrevistado (L2), utilizaram mecanismos retóricos e 

conversacionais, como foi mostrado nas análises, para ratificar os discursos. A argumentação de ambos atinge o 

auditório de uma maneira persuasiva, efetivando-se por meio do encadeamento dos argumentos (logos) que 

construíram os propósitos persuasivos. 

O gênero entrevista oral, à luz de um estudo retórico e conversacional, teve por objetivo mostrar a 

importância dos estudos de ambas as vertentes teóricas para as realizações argumentativas, provindas da tríade 

aristotélica ethos, pathos e logos. Esse estudo pode ultrapassar os limites do gênero entrevista oral e, de algum 

modo, servir de base para outras investigações a partir de outros gêneros. 

Ainda assim, é preciso responder às perguntas que nortearam este trabalho, a saber: a) quais aspectos 

provindos da Retórica e da Conversação organizam o gênero entrevista oral, de linha radiofônica, na 

Universitária Rádio Web da Uneal? b) O gênero em estudo exibe a tríade aristotélica ethos, pathos e logos? c) 

Os aspectos retóricos e conversacionais dialogam com os propósitos comunicativos do texto oral? 

Com relação à primeira pergunta, é possível depreender que aparecem categorias pertencentes aos 

Estudos Retóricos, como os Argumentos baseados na Estrutural do Real e os Quase-Lógicos; ainda quanto aos 

Estudos Conversacionais como o paralelismo, a repetição, as pausas, dentre outros.  

No que respeita ao segundo questionamento, observou-se que o gênero entrevista oral exibe a tríade 

aristotélica, pois o ethos foi representado pelo entrevistador e entrevistado; o pathos teve como representação os 

ouvintes da citada rádio; e o logos configurou-se na disposição dos argumentos proferidos pelos retores. 

Referindo-se ao último questionamento, infere-se que os aspectos retóricos e conversacionais 

encontrados nos fragmentos analisados servem de base organizacional, para que entrevistador e entrevistado 

efetivem seus objetivos, propósitos comunicativos.  
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RESUMO: Este estudo apresenta os resultados obtidos dos estudos em linguagem realizados no projeto de 

pesquisa denominado “(Outras) Faces do sertão alagoano em construções enunciativo-discursiva: jogo de 

verdades e poderes”. Assim, a presente pesquisa contribuiu para o desenvolvimento de um olhar crítico para a 

territorialidade, estranhando os diferentes enunciados relacionados ao sertão e aos sertanejos e às sertanejas, bem 

como seus diferentes modos de construção da realidade. Nesses meandros, tornou-se necessário refletir sobre a 

“invenção do sertão”, entendendo que não se trata somente de um espaço geográfico, como tem sido e é tomado 

por um olhar determinista, de caráter ideológico, para atender aos interesses de uma elite. Por isso, o sertão é um 

espaço permeado de questões culturais, históricas, políticas. Sua “invenção” consiste numa historicidade 

acumulada, uma matriz discursiva que é propagada através da imagem da seca, da fome, da pobreza, de miséria 

etc. Essa pesquisa tem como objetivos analisar a imagem do sertão construída em manchetes jornalísticas. Por 

fim, a análise evidenciou que nos dias atuais os mecanismos políticos ainda mantêm e reproduzem estereótipos 

sobre essa região, e que, na maioria das vezes esses são tomados de forma natural.  

 

PALAVRAS CHAVE: Sertão, Poder, Linguagem-Enunciação. 

The Sertão alagoano in journalistic headlines in sertanejos portals 
 

ABSTRACT: This study takes advantage of the language projects carried out in a research project called 

"Faces of the Alagoan sertão in enunciative-discursive constructions: game of truths and powers". Thus, a 

present research contributed to the development of a critical look for a territoriality, strange the different ways of 

relating to the human being and to the sertanejos and the sertanejas, as well as the different ways of constructing 

reality. In these meanders, it became necessary to reflect on the invention of the sertão, inserting itself only as a 

geographic space, as it has been and is taken by a certain aspect, of an ideological character, to serve the interests 

of an elite. Therefore, the sertão is an area permeated by cultural, historical, political issues. His invention may 

have an accumulated history, a discursive matrix that is propagated through the image of drought, hunger, 

poverty, etc. This research aims to analyze the image of being constructed in journalistic headlines. Finally, a 

series of scientific evidence that is part of a series of data on populations that are in a state of conservation, and 

that, most of the time, are taken in a natural way. 

KEYWORD: Sertão, Power, Language-Enunciation. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nossa pesquisa tem como objetivo geral Compreender e problematizar a territorialidade e seus construtos 

históricos, políticos e culturais construída em diversos enunciados de circulação social, dentre eles os textos 

jornalísticos que tenham como referente o sertão (alagoano), bem como os diversos modos de ser 

sertanejos/sertanejas, através de uma perspectiva transversal, entendendo a língua como uma atividade social e 

política. 

O estudo está situada no campo da Linguística Aplicada (doravante LA), tendo em vista que esse campo 

se preocupa com as práticas discursivas, tanto dentro do âmbito educacional quanto fora dele, uma vez que seus 

interesses não se restringem apenas à educação ou à linguística, configura-se, assim, como um campo do saber 

que constrói uma postura interdisciplinar ou indisciplinar, como pontua Moita Lopes (2006).  

mailto:luana.analu@outlook.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1312 

Para cumprir essa postura, algumas teorizações das ciências sociais e humanas são importantes, porque 

trazem a concepção de sujeito social que precisa ser incorporada também aos estudos em LA, pensando, dessa 

forma, em novos modos de fazer pesquisa/criar inteligibilidade nessa área, tanto nos processos teóricos quanto 

metodológicos. Logo, é o caráter interdisciplinar/transdisciplinar da LA que permite tratar de questões 

contemporâneas envolvendo o uso da língua(gem) e olhar para o sujeito visto em sua complexidade, seus 

entrelaçamentos/atravessamentos identitários, que são forjados discursivamente (MOITA LOPES, 2006). Nesta 

perspectiva, é preciso considerar que o discurso do sujeito está sempre conectado ao de sua historicidade. Nesse 

processo, a língua(gem) é compreendida como interação entre os indivíduos, no sentido de que produzir 

língua(gem) é produzir discursos (VOLOCHÍNOV/BAKHTIN, 2004; BRAIT 2005; 2006a; 2006b; 2016a). 

Para compreender o discurso que constrói o sertão, buscamos fundamentação em Alburquerque Júnior 

(2011), tentando entender que o Nordeste e o sertão ocorrem por uma produção humana, em que todas as coisas 

como as palavras, os nomes, os conceitos e os recortes espaciais são feitos pelos homens. Assim, para esse 

pesquisador, o Nordeste (e para nós o sertão) não é uma coisa inscrita na natureza, não é algo divino. Esta 

pesquisa tem um caráter “interpretativista”, voltando-se para a “etnografia da fala viva”, para os processos e para 

as escolhas linguísticas adotadas pelo autor do enunciado (BRAIT 2005; 2006; VOLOCHÍNOV/BAKHTIN, 

2004;). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Considerado o que já apresentamos, as leituras/análises são realizadas seguindo a metodologia de base 

bakhtiniana, realizando a leitura enunciativo-discursiva. Nesse sentido, Brait (2005) realiza uma discussão acerca 

dos postulados de Bakhtin e seu Círculo, tratando dos conceitos de enunciado/enunciado concreto/enunciação.  

Para essa linguista, mesmo dentro das concepções bakhtinianas, as possibilidades de leitura dos termos 

enunciado, enunciado concreto, enunciação só têm sentido na articulação com outros termos, outras categorias, 

outras noções, outros conceitos que, além da constitutiva proximidade, lhes conferem sentido específico, 

diferenciado de qualquer outra perspectiva teórica (BRAIT, 2005). Esse também é o caso dos outros elementos, 

tais como signo ideológico, palavra, gêneros discursivos, interação, texto, esfera de produção, linguagem em uso 

etc., para restringirmos o elenco a apenas alguns.  

 Assim, durante a leitura é fundamental considerar alguns fatores, tais como o gênero discursivo, a esfera 

em que o gênero está ligado, onde ele circula, qual sua função social e o contexto sócio-histórico. No texto, 

“Discurso na vida e discurso na arte – sobre a poética sociológica”, Brait (2005) argumenta que o enunciado é 

definido com base em três fatores: (a) o horizonte espacial comum dos interlocutores, (b) o conhecimento e a 

compreensão comum da situação por parte dos locutores, e (c) sua avaliação comum dessa situação. Nesse 

raciocínio, Brait (2005) explica que o enunciado e as particularidades de sua enunciação articulam o processo 

interativo, isto é, o verbal e o não-verbal que interagem e, ao mesmo tempo, integram um contexto histórico 

maior.  

Nos textos selecionados tentamos entender: a) quais os sintagmas agenciados; b) os recursos de 

reiteração; c) de que modo ocorre a referenciação e d) o processo de predicação que implica nas escolhas 

linguísticas do “eu”, nos sentidos que ele almeja produzir. 

É a partir da noção de referenciação que vamos analisar as manchetes e as notícias, pois essa abordagem 

não privilegia apenas a relação entre as palavras e as coisas, mas a relação intersubjetiva e social no seio da qual 

as visões de mundo são elaboradas, avaliadas em termos de adequação às finalidades práticas e às ações em 

curso dos enunciados, defende a pesquisadora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dessa forma, seguindo a perspectiva de leitura enunciativo-discursiva, conforme apresentamos 

anteriormente, analisemos os textos jornalísticos, problematizando as manchetes e também as notícias que estão 

vinculadas a elas. A manchete a seguir intitulada “Seca deixa 38 municípios de Alagoas em situação de 

emergência” está em cor verde, porque dialoga com a representação gráfica do portal Radar. Percebemos desde a 

manchete que a seca é colocada como a vilã, uma vez que ela deixa em estado de emergência diversos 

municípios de Alagoas: 
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Fonte: Portal Radar. Disponível em: < http://www.radar89.com.br/site/noticias/seca-deixa-38 municipios-de-

alagoas-em-situacao-de-emergencia>. Acesso em 12 de junho de 2016. 

▪ Especialistas em clima dizem que 2016 será mais um ano de seca. Sem fontes de água, os 

municípios não sabem mais o que fazer.  

É interessante perceber que logo abaixo da manchete tem o trecho acima para enfatiza sobre o 

assunto que será tratando na notícia.  É preciso conhecer que o estado de Alagoas possui 102 

municípios, dos quais 38 estão em situação de emergência, dentre eles o município de Delmiro 

Gouveia. Para pensarmos sobre a emergência da seca, utilizamos as ideias de Macêdo (2011), em que 

a pesquisadora apresenta a compreensão de semiárido por meio de elementos históricos e de 

compreensão discursiva, que vem desde o Brasil Colônia, principalmente pelos discursos portugueses 

no processo de colonização. Nesse paradigma, a pesquisadora realiza um estudo de cunho 

interdisciplinar/transdiciplinar no qual traz conceitos da Antropologia, da Sociologia, da História e/ou 

da Literatura, investigando as construções realizadas em diferentes narrativas, com o objetivo de 

mostrar os diferentes e unos lugares a partir dos quais o Nordeste (e o sertão) foi/é criado.  

Nesse sentido, na análise da notícia, é possível perceber que a seca é tomada como um 

fenômeno constante na vida do sujeito do semiárido e é por isso que, nesse espaço, encontramos uma 

matriz discursiva que prega o discurso da pobreza, da fome, da seca e da devastação. A notícia não 

constrói um discurso insurgente, porque propaga a imagem de um sertão não desenvolvido, de um 

sertão rural marcado pela presença de animais mortos como enfatiza a imagem estampada. O texto 

jornalístico constrói a seca como um fenômeno recente quando marca que são 5 anos enfrentando a 

seca. Porém, sabemos que o(s) discurso(s) sobre a seca se espalham e são múltiplos e ao mesmo tempo 

unos em sua constituição, sejam nos ritos, nas cores e na persistência de serem vivenciados a partir de 

toda a sua intensidade (MACÊDO, 2011).  É um discurso que ganhou repercussão com a seca de 

1877-70, como afirma Albuquerque Júnior (2011), para quem 

 
A seca de 1877-79, a primeira a ter grande repercussão nacional pela imprensa e a 

atingir setores médios dos proprietários de terra, trouxe um volume considerável de 

recursos para as “vítimas do flagelo” e fez com que as bancadas “nortistas” no 

parlamento descobrisse a poderosa arma que tinham nas mãos, para reclamar 

tratamento igual ao dado ao “Sul. (ALBUQUERQUE, 2011, p. 83). 

http://www.radar89.com.br/site/noticias/seca-deixa-38%20municipios-de-alagoas-em-situacao-de-emergencia
http://www.radar89.com.br/site/noticias/seca-deixa-38%20municipios-de-alagoas-em-situacao-de-emergencia
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O discurso dos agricultores José Souto, de Cícero Carvalho e da agricultora Edilene Silva criam 

“imagens” que comovem e provocam emoções, ao mesmo tempo em que se constituem como um 

quadro de indignação e um sentimento de impotência e/ou de injustiça. Vejamos: 
 

▪ “De 2010 pra cá, o meu gado acabou. Eu tinha mais de 40, e hoje tem 10 vaquinhas e esse bezerrinho 

que você tá vendo aí”, lamentou José Souto Ferro, agricultor. E para beber água, tem que ter disposição. 

São três horas por dia para esperar o carro-pipa encher as vasilhas. 

 

▪ “Só Deus quem vai salvar vida nossa. Nossa e dos bichinhos”, lamentou Cícero Carvalho Vilar, 

agricultor.  

 

▪ “É sempre assim, sempre, sempre, todo dia nesse rojão”, contou Edilene Silva Lima, agricultora. 

A notícia traz a linguagem coloquial marcada tanto pela fala dos agricultores e da agricultora quanto pela 

fala do “eu” ao dizer que são cinco anos enfrentando uma seca que torra tudo. A escolha do verbo “torra” é mais 

utilizada pelas classes populares, logo uma marca da oralidade. Esse verbo faz referenciação a seca como um 

fogo que queima e devasta todas as coisas, por isso a escolha da imagem de uma terra seca (torrada?). A fala dos 

agricultores e da agricultura é marcada pela oralidade como os usos linguísticos “tá”, “aí” e “rojão”.  Nessa 

notícia, o agricultor Cícero Carvalho faz referenciação a seca como algo divino, porque lamenta que “só Deus 

quem vai salvar vida nossa. Nossa e dos bichinhos”, ao mesmo tempo em que faz uma interseção divina. Nesse 

sentido, podemos entender que na fala de Cícero a seca é forjada como um castigo divino, assim, só Deus pode 

livrá-lo. Nessa visão o sertão vai sendo tomado numa perspectiva essencialistas, como algo determinado pelo 

divino.  

Na concepção de Albuquerque Júnior (2011), “o Nordeste não é um fato inerente na natureza [...] é uma 

espacialidade fundada historicamente, originada por uma tradição de pensamento, uma imagística e textos que 

lhe deram realidade e presença” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 79). Dessa forma, são os sujeitos como 

os agricultores e a agricultora que através de seus discursos vão construído saberes que reproduzem o sertão 

como um lugar comum e ao mesmo tempo uno, marcada pela presença do sol escaldante que torrar todas as 

coisas.   

Para Oliveira (2016), ao longo da história o Nordeste/Sertão/Semiárido foi considerado e construído 

como região da seca. Na visão da pesquisadora, estudos apontam que essa região tem um déficit hídrico, devido 

às chuvas que ocorrem nesta não serem suficientes, porque, além de chover pouco, ainda tem o fenômeno de 

evaporação ocasionado pelo sol e pelo vento. 

O livro de Albuquerque Júnior (2011) “A invenção do Nordeste” surgiu nos anos 1980 para desconstruir 

a imagem que foi forjada acerca do Nordeste, que para ele consiste em uma caricatura. Assim, ele argumenta que 

essa região é bem desenvolvida, pois cresce acima das taxas acima do restante do país e que 70% da população 

vivem nas cidades. Por isso, não é mais possível olhar/falar de um Nordeste rural, porque essa ideia não condiz 

com a realidade existente. 

Todavia, na leitura da notícia, encontramos um subtítulo intitulado “Recursos”, nessa parte o “eu” 

enunciativo-discursivo seleciona quais são os municípios alagoanos que estão em estado de emergência, estando 

dentre eles o município de Delmiro Gouveia, Alagoas. É necessário reiterar o pensamento de Albuquerque 

Júnior (2014) para entender como se configura o discurso da seca, bem com a solicitação de recursos justificados 

em nome desse fenômeno. Albuquerque Júnior (2014) explica-nos que o Nordeste é produto dos embates no 

interior das próprias elites nacionais, ou seja, é fruto de uma reação das elites dessa área, dos Estados dessa 

região diante do processo de declínio econômico e político que eles viam sofrendo. À medida que o eixo da 

economia é reconfigurado, o centro passa a ser o Sul. Assim, o fenômeno da seca é usado para marginalizar o 

Nordeste e incorporado muitas vezes de forma inconsciente pelos próprios nordestinos/nordestinas.  

O historiador ressalta que essa região na época do Império foi uma das áreas mais ricas e a mais 

importante politicamente, mas que, no entanto, com o deslocamento do eixo da política foi deixando de ser 

centro. Nesse entendimento, o Nordeste nasce como uma reação a essa decadência. E, assim, as elites do antigo 

Norte se unem em torno dessa ideia de Nordeste, que é uma ideia que aparece com a criação da “Inspetoria de 

obras contra a seca”, em 1919, em que o Nordeste passa a ser definido como uma área de atuação da Inspetoria.  

É preciso rever e contestar a concepção que paira em torno da seca. Segundo Macêdo (2011), o semiárido 

é considerado espaço social majoritário na região Nordeste, visto que abrange 90% de seu território, e tem uma 
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estimativa populacional por volta de 21 milhões de pessoas. Ela argumenta que mesmo com toda essa dimensão 

territorial e populacional, o semiárido continua sendo considerado com baixo desenvolvimento econômico.  

 

 

 
 

Fonte: Portal Radar. Disponível em: <http://www.radar89.com.br/site/noticias/delmiro-gouveia-foi-a-cidade-

com-o-maior-volume-de-chuva-em-todo-estado-de-alagoas-diz-semarh>. Acesso em 12 de junho de 2016. 

Diferentemente do que foi construído na notícia anterior, na qual Delmiro Gouveia aparece como uma das 

cidades afetadas pela seca, essa notícia é construída como a cidade que teve o maior volume de chuva. Assim, os 

dados dessa notícia interrogam e contrariam a construção da manchete anterior “Seca deixa 38 municípios de 

Alagoas em situação de emergência”, bem como a opinião dos especialistas que alertavam que 2016 seria mais 

um ano de seca. Vemos através desse outro texto que Delmiro Gouveia atingiu uma média histórica de 253 mm.  

Podemos concluir a partir da leitura que a cidade de Delmiro Gouveia, bem como grande parte das 

cidades do Nordeste não possuem estrutura para suportar o nível elevado de chuvas, resultando em alagamentos 

e até mesmo mortes, como foi o caso de dois moradores do Estado. Entender também que a solicitação dos 

governantes para combater uma suposta seca não condizem com a realidade do sertão, uma vez que a notícia faz 

referenciação de outro sertão em que há a presença abundante de chuva. A matéria também traz o volume de 

chuvas: 

Delmiro Gouveia – 253 mm 

Piranhas -158 mm 

Inhapi – 143,8 mm 

São José da Tapera – 110,4 mm 

Água Branca – 101,8 mm 

Mata Grande – 98,8 mm 

Senador Rui Palmeira 59,4 mm 

Major Isidoro – 56  mm 

Maravilha – 47,8 mm 

Ouro Branco – 28,4 mm 

 

No tocante a notícia devemos pensar como ela dialoga com os enunciados anteriores á medida que 

passa a desconstrói o estereótipo do sertão como um lugar da seca. Assim, esta notícia contribui para o olhar de 

um novo sertão, um sertão marcado pela abundância de chuvas.   

http://www.radar89.com.br/site/noticias/delmiro-gouveia-foi-a-cidade-com-o-maior-volume-de-chuva-em-todo-estado-de-alagoas-diz-semarh
http://www.radar89.com.br/site/noticias/delmiro-gouveia-foi-a-cidade-com-o-maior-volume-de-chuva-em-todo-estado-de-alagoas-diz-semarh
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O sintagma “água em abundância” faz referenciação à construção de 240 poços. A partir da leitura 

entendemos que nessa região água era escassa e que só através da construção dos poços é que ela passa a existir 

em abundancia.  

▪ O governador Renan Filho e o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, 

Alexandre Ayres, assinam às 10h desta terça-feira (10) a ordem de serviço para a perfuração de 240 

poços. A solenidade acontece no município de Feira Grande, no Agreste, e vai contemplar uma média 

de 50 mil pessoas que residem na região do Semiárido alagoano. De acordo com o secretário Alexandre 

Ayres, os serviços irão iniciar em Alagoas por meio do Programa de Perfuração de Poços, beneficiando, 

prioritariamente, os municípios localizados no Agreste e Sertão, que estão em situação de emergência 

em decorrência da seca. 

 

Durante a análise desse gênero textual, podemos ver que o governandor Renar Filho e o Secretário de 

Estado do meio ambiente e de recursos hídricos, Alexandre Ayres constroem o sertão como um lugar marcado 

pela seca, logo sem desenvolvimento, atrasado e rural. O semiárido continua sendo considerado como desde a 

sua origem, pelos governantes e/ou pelos planejadores de políticas públicas como um lugar de pouco dinamismo 

econômico, ocasionado pela falta de um recurso indispensável para o seu desenvolvimento: a água. Macêdo 

(2011) pontua que essa visão é paradigma que acompanha todo o semiárido nos séculos XIX e XX e que move 

as discussões forjadas pelas matrizes de pensamento econômico e social.  

 

CONCLUSÃO  

 

Diante dessa discussão, passamos ter um olhar crítico para os três enunciados mostrados anteriormente, 

bem como para outros gêneros discursivos que forjam uma dada concepção/imagem do sertão e dos/as 

sertanjos/as. Podemos notar através da leitura dos enunciados que nos dias atuais os mecanismos políticos ainda 

mantêm e reproduzem estereótipos sobre essa região e que muita na maioria das vezes esses são tomados de 

forma natural. Dessa forma, esse estudo proporcionou outros olhares para a região discursivamente construída, 

entendendo que o discurso da seca passou a ser usado com o objetivo de solicitar recursos por partes dos 

governantes e gestores. Mas que a matriz discursiva disseminada sobre o sertão não condiz com a sua realidade 

como foi visto na leitura da manchete e da notícia “Delmiro Gouveia foi a cidade com o maior volume de chuva 

em todo estado de Alagoas”. 

Nesse bojo, trabalho de Albuquerque Júnior (2011) foi de suma importância para entendemos que o 

Nordeste nasce de uma invenção, ou seja, da construção humana, em que todas as coisas como as palavras, os 

nomes, os conceitos e os recortes espaciais são feitos pelos homens. Assim, para esse pesquisador o Nordeste 

não é uma coisa inscrita na natureza, não foi a natureza que definiu o nordeste. Ele explica que foram os seres 

humanos que fizeram isso em um determinado momento histórico, entre o fim da década de X e o início da 

década de XX.  

Nesse sentido, o Nordeste é produto dos embates no interior das próprias elites nacionais, ou seja, é fruto 

de uma reação das elites dessa área, dos estados dessa região diante do processo de declínio econômico e político 

que eles viam sofrendo. À medida que o eixo da economia é reconfigurado, o centro passa a ser o Sul.  Através 

da leitura das manchetes, o Nordeste e os nordestinos são criados com base nas relações de poder e de saber a 

elas correspondentes.  

Entendemos que para combater a discriminação que paira sobre essa região é preciso de dentro dos textos 

compreende o projeto ideológico que é forjado, questionando se há de fato uma identidade nordestina e pensar 

como a região se tornou problemática por meio das práticas discursivas e não-discursivas. 
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RESUMO: Os estudos textuais, baseados numa concepção de língua/linguagem como lugar de ação/interação 

entre os sujeitos, procuram verificar como os atores sociais organizam linguisticamente os seus textos. Esses 

textos (orais e/ou escritos) são materializados nos mais diversos gêneros e esferas/ou domínios discursivos. 

Diante disso, esse estudo tem como principal objetivo realizar uma análise acerca dos aspectos textuais que 

organizam um gênero específico, a Carta pessoal. Esse gênero textual é entendido como uma prática 

comunicativa, que envolve pelo menos dois sujeitos: um remetente e um destinatário (locutor e interlocutor). 

Durante a pesquisa, criaram-se alguns questionamentos: o que faz do texto um texto? Quais aspectos textuais 

efetivam o gênero Carta pessoal? Com o intuito de responder essas perguntas, buscou-se subsídio nos 

pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Textual, numa perspectiva sociocognitiva. Algumas 

categorias textuais foram analisadas, tais como: dêixis, referenciação, repetição, tópico discursivo, articuladores 

textuais, dentre outras. Partindo de uma abordagem qualitativa, esse trabalho ampara-se em autores como 

Custódio Filho (2011), Koch (2017), Marcuschi (2008), Scheuwly e Dolz (2004), dentre outros. Os resultados 

mostram que o gênero Carta pessoal exibe aspectos da textualidade, os quais fazem com que esse gênero seja 

efetivado enquanto produção de sentido entre os interlocutores (remetente e destinatário) do evento 

comunicativo.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Estudos textuais. Gênero carta. Análise. 

 

The text in the classroom: a textual study of the personal letter 

genre 
 

ABSTRACT: The textual studies, based on a conception of language / language as place of action / 

interaction between the subjects, seek to verify how the social actors organize their texts linguistically. These 

texts (oral and / or written) are materialized in the most diverse genres and spheres / or discursive domains. 

Therefore, this study has as main objective to carry out an analysis about the textual aspects that organize a 

specific genre, the Personal Letter. This textual genre is understood as a communicative practice, involving at 

least two subjects: a sender and a receiver (speaker and interlocutor). During the research, some questions were 

raised: what makes the text a text? What textual aspects effect the personal letter genre? In order to answer these 

questions, a theoretical and methodological assumption of Textual Linguistics was sought from a sociocognitive 

perspective. Some textual categories were analyzed, such as: dexis, reference, repetition, discursive topic, textual 

articulators, among others. Based on a qualitative approach, this work is supported by authors such as Custódio 

Filho (2011), Koch (2017), Marcuschi (2008), Scheuwly and Dolz (2004), among others. The results show that 

the genre Personal Letter exhibits aspects of textuality, which make this genre to be effective as a production of 

meaning between the interlocutors (sender and receiver) of the communicative event. 

 

KEYWORDS: Textual studies. Gender letter. Analyze. 

 

INTRODUÇÃO  

 
Este trabalho tem como principal objetivo realizar um estudo do gênero Carta pessoal, procurando 

identificar quais categorias textuais fazem com que esse gênero aconteça de maneira planejada e organizada. 

Para tanto, foi realizada uma sequência didática com alunos do segundo ano do nível médio, em uma escola da 
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esfera pública da cidade de Palmeira dos Índios – Alagoas. 

Por gênero textual, entende-se tudo aquilo que um sujeito produz enquanto ato de fala e interação verbal 

com o outro do discurso, neste caso, o interlocutor. Ambos os sujeitos estão imersos nos aspectos da condição de 

produção, como aspectos sociais, políticos, históricos, dentre outros, que influenciam os textos e, principalmente, 

os seus produtores. 

As características do gênero Carta pessoal estão associadas a um estilo próprio, delimitado entre uma 

relação interativa entre os atores sociais: remetente e destinatário. Outro detalhe é a formalidade e a 

informalidade desse gênero. Há também a presença do endereço, às vezes o telefone, uma saudação, entre outros.  

Assim, “as características mais comuns na estrutura composicional do gênero, apontadas em diversos 

manuais de redações, são: local e data, vocativo, objetivo da carta, desenvolvimento, despedida e/ou desfecho, 

assinatura” (NASCIMENTO; ESPÍNDOLA, 2017, p. 4). Todas essas características organizam o gênero Carta. 

O objetivo principal é manter o diálogo entre pelo menos dois interlocutores (remetente e destinatário). Esse 

diálogo precisa acontecer do início ao fim do texto, mantendo a coerência do gênero. 

Ainda nesse sentido e concordando com Miller (2012, p. 43) compreende-se o gênero como ação social 

do dia a dia. A autora ainda enfatiza que o gênero é entendido como uma “ação retórica recorrente” e/ou 

“artefato cultural”. Assim, é, de fato, uma forma de “ação social”.  

Nesse mesmo pensamento, Swales (1990, p. 46) destaca que “os gêneros discursivos são veículos de 

comunicação para atingir um objetivo” ou um propósito comunicativo. É preciso entender que todo gênero, 

assim como os textos, possui uma intencionalidade, uma esfera de uso e, como destaca o referido autor, um 

propósito comunicativo. 

Em se tratando do espaço de sala de aula, é importante acrescentar que o ensino-aprendizagem ganhou 

muito com as diversas teorias de gêneros, pois conforme Schneuwly; Dolz (2004), é na sala de aula que os 

textos, materializados em diferentes gêneros, precisam ser estudados de uma maneira sistemática. Os mesmos 

autores ainda lançaram a proposta de trabalhar os gêneros a partir de sequências didáticas 

Assim, esse trabalho resulta de uma pesquisa de iniciação à docência, na qual foi necessário o uso de 

sequências didáticas a partir do esquema proposto por Schneuwly; Dolz (2004). O mesmo esquema foi utilizado 

para coletar os dados. A análise está sustentada na teoria da Linguística Textual, focada nos postulados de 

Marcuschi (2008) e Koch (2017).  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Este tópico trata da pesquisa qualitativa (FLICK, 2009), composta por Cartas que constituem todo o 

corpus da análise. Esses dados foram coletados durante as intervenções pibidianas numa escola pública da 

cidade de Palmeira dos Índios – AL. Assim, os informantes são alunos de uma turma do segundo ano do nível 

médio; eles são de ambos os sexos e de uma variação de idades entre as mais comuns são de 16 a 18 anos.  

Num primeiro momento, ocorreram algumas etapas que foram de suma importância para a realização 

desse trabalho, tais como: a) apresentação dos alunos; b) apresentação da proposta do projeto a ser realizado com 

os alunos da educação básica; c) elaboração de uma sequência didática, objetivando realizar as ações em 

módulos; d) aplicação da sequência didática; e) apresentação dos resultados. 
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Nesse sentido, solicitou-se aos discentes que escrevessem Cartas pessoais para algum conhecido deles; 

a partir daí, ficaram à vontade para produzir um texto com a organização/estruturação do gênero Carta. É 

importante ressaltar que o gênero em estudo foi estudado em sala de aula e os alunos só iniciaram as produções 

quando entenderam a organização sociorretórica de uma Carta pessoal. A análise das produções textuais foi feita 

dando ênfase a algumas categorias dos estudos textuais. São elas: dêixis, repetição e referenciação. 

A dêixis é entendida como um fenômeno referencial que se pauta por um critério distinto daquele que 

orienta as anáforas e as introduções referenciais. Um elemento dêitico só se configura como tal se se tomar como 

ponto de origem quem é o falante e onde ele se localiza, quer seja no tempo/espaço real da enunciação, quer seja 

no tempo/espaço de sua fala no contexto (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, p. 85). 

A repetição diz respeito a uma atividade de formulação textual que estrutura/organiza o discurso e 

permite que os interactantes reiterem segmentos textuais previamente mencionados. É a repetição que consegue 

garantir a continuidade de sentidos de um determinado texto, garantindo, assim, a coerência textual (MELO 

JÚNIOR, 2016. p. 61). 

A referenciação, além de ser uma atividade de (re)elaboração do real e de se efetivar por meio de uma 

progressão recategorizadora, a referenciação é um processo resultante da negociação entre sujeitos. Assim, o 

processo da referenciação acontece tanto a partir de aspectos textuais manifestados na superfície textual, como 

também apenas no nível cognitivo dos interlocutores (CUSTÓDIO FILHO, 2011, p. 115). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O texto a seguir é analisado utilizando as categorias textuais anteriormente elencadas (dêixis, repetição 

e referenciação). É imprescindível destacar que o autor do texto (aluno do segundo ano do nível médio) não terá 

o nome divulgado com o intuito de preservar a identidade dele.  

A Carta pessoal foi produzida no ano de 2017 e faz parte do corpus do Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC, do primeiro autor deste trabalho. Foi produzido um número de vinte cartas, mas devido à extensão desse 

texto, analisa-se apenas uma. 

 

Palmeira dos Índios, 23 de novembro de 2017 

 

 Olá, José 

Recebi sua carta, faz alguns dias senti a sua falta, logo nos primeiros dias também é estranho chegar 

tarde, e não vêlo (sic) ali fazendo aquela bagunça de sempre não guardar a pilha de jornais em baixo da 

escada. 

Sinto saudades de minhas violetas na janela, iria voltar essa semana mas não vai dar falta resolver 

outros problemas aqui mas não se preocupe comigo voltarei logo semana que vem estarei aí com você. 

 

Fonte: corpus da pesquisa 2017. 
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Verifica-se, logo de início, a presença de aspectos referentes à dêixis pessoal. Nesse sentido, tais 

expressões podem ser percebidas quando o locutor recorre a aspectos como: “Olá, José”; “Recebi sua carta”; 

“senti muito a sua falta”; “e não vêlo ali”; “minhas violetas”; “não se preocupe comigo”; “estarei aí com 

você”. Infere-se que o objetivo dessas sequências discursivas foi se referir ao próprio locutor e ao outro 

(interlocutor) do evento comunicativo Carta. Assim, tanto o locutor quanto o interlocutor são referenciados no 

texto por meios de tais aspectos dêiticos; isso faz com que o discurso seja organizado e, consequentemente, 

ratifica a interação e/ou diálogo entre os atores sociais. 

Ainda neste evento comunicativo, observa-se a presença de aspectos textuais acoplados à dêixis 

espacial. Constata-se isso quando o locutor afirma: “[...] não se preocupe comigo voltarei logo semana que vem 

estarei aí com você”. A partir desse dito, identifica-se que o locutor não se encontra no mesmo espaço que o 

interlocutor, provocando, assim, certa distância entre ambos. Mesmo com isso, o locutor enfatiza que voltará 

logo. Percebe-se que esses trechos caracterizam a categoria aqui teorizada. Além do mais, os atores sociais 

evidenciam a dinamicidade, o estilo, o propósito do gênero Carta. É possível afirmar isso porque há uma 

organização a ser seguida, já que a produção de uma Carta exige um destinatário e esse, na maioria das vezes, 

encontra-se distante do remetente, como por exemplo, em outra cidade, Estado, entre outros. 

No final da Carta, o locutor lança mão de elementos que configuram a dêixis temporal, pois eles 

marcam um lugar no tempo. É possível observar esses fatores nos seguintes trechos: “alguns dias”; “aqui”; 

“chegar a tarde”; “iria voltar essa semana”; “semana que vem estarei aí com você”. Desse modo, essas 

expressões conseguem situar a linha do tempo, ratificando o lugar de onde fala o locutor; bem como organizar o 

texto, para que ele progrida durante a interação dos interlocutores, no que se refere ao tempo da comunicação. 

Outro aspecto que se fez presente no gênero Carta, produzida por alunos da rede básica de ensino, e que 

merece importante atenção, foi a categoria da repetição. Verifica-se a presença de aspectos dessa categoria 

textual quando o locutor encadeia as seguintes proposições: “sua carta”; “sua falta”; “sua tia”; “não vêlo”; 

“não guardar”; “não vai dar”; “não se preocupe”; etc. Compreende-se que tais usos foram colocados com a 

intenção de ratificar o direcionamento do propósito comunicativo, ou seja, o alvo do conteúdo da Carta é o 

interlocutor/destinatário. A repetição, por meio dos paralelismos sintáticos e semânticos, foi colocada de uma 

maneira estratégica.  

A referenciação foi outro aspecto textual que se manteve presente neste evento comunicativo. Ela 

apareceu de algumas maneiras, tais como: referente/objeto de discurso, anáfora correferencial, recategorização e 

referenciação por catáfora. Na primeira categoria, o referente e/ou objeto de discurso é introduzido pela pessoa 

de “José”. Assim, tudo o que passar a ser dito na Carta precisa, de algum modo, dialogar com o referente 

introdutório, “José”. Na segunda, é possível observar alguns aspectos como “sua carta”, “sua falta”, “não vêlo 

ali”.  

Essas sequências estão associadas ao referente do texto, ou seja, dirigem-se a “José”, fazendo assim 

uma retomada direta do objeto de discurso. Na terceira, observa-se a presença do fenômeno da recategorização. 

Verifica-se isso em “aquela bagunça”. Percebe-se que tal expressão é retomada de uma outra forma ao longo do 

texto. Mais adiante, o autor diz: “não guardar a pilha de jornais em baixo da escada”, referindo-se diretamente 

“aquela bagunça”, que outrora foi colocada no texto. Assim, verifica-se que o texto evolui porque os aspectos 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1322 

da textualidade organizam o discurso. A quarta categoria presente é a catáfora; ela pode ser vista no seguinte 

trecho: “(...) fazendo aquela bagunça de sempre não guardar a pilha de jornais em baixo da escada”. Observa-

se que o locutor encadeia o discurso de uma maneira estratégica, pois explica uma situação anterior “bagunça de 

sempre” e depois diz qual é a bagunça, neste caso, “não guardar a pilha de jornais em baixo da escada”. Mais 

uma vez, os aspectos textuais são utilizados para organizar o texto. 

 Nessa amostra, percebeu-se que o locutor recorreu a várias categorias da textualidade (dêixis, repetição, 

referenciação, etc), para organizar o evento comunicativo Carta. Por isso, houve, a todo o momento, uma 

progressão das ideais. Outro detalhe importante, e que não pode ser negligenciado, são os aspectos formais da 

produção textual. Eles apresentam incidentes, no entanto, não impediram que o texto comunicasse e, desse 

modo, passasse uma mensagem comunicativa para o interlocutor/ destinatário.  

Assim, concordando com Koch (2017), acredita-se que há uma produção de texto a partir do gênero 

textual Carta pessoal, que pode ser utilizada para mostrar a importância dos aspectos textuais, bem como, em 

outros estudos, os incidentes de ordem linguística. Percebeu-se que as categorias textuais (dêixis, repetição e 

referenciação) fazem acontecer o gênero estudado. Acredita-se que sem essas categorias, o gênero perde o seu 

propósito comunicativo. 

 

CONCLUSÃO  

 
Este trabalho é fruto de um recorte de uma pesquisa maior desenvolvida nas dependências da 

Universidade Estadual de Alagoas, em Palmeira dos Índios. Buscando ter um melhor entendimento de um 

gênero específico, a Carta pessoal, bem como de contribuir, de algum modo, com práticas de letramento de uma 

escola pública, foi realizada essa pesquisa. 

Assim, ao decorrer desse estudo, houve uma pergunta norteadora que necessita de uma resposta. 

Perguntou-se: quais aspectos textuais organizam o gênero textual Carta pessoal? Durante as análises dos dados, 

percebeu-se que aparecem categorias textuais como a dêixis, a repetição e a referenciação. Tais fatores 

contribuíram para a efetividade do gênero textual Carta pessoal. 
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RESUMO: Para Schwartz (2002), a criança tende a perceber que a atividade a qual está executando a fará 

bem, logo, esta se automotiva para realização da mesma, sendo assim mais fácil a manutenção da prática, 

principalmente se esta for de forma lúdica, pois segundo Piaget (1998) a primeira linguagem que a criança 

compreende é a linguagem do corpo, a linguagem da ação, reafirmando a importância da utilização do lúdico no 

processo de alfabetização e letramento. A ausência de incentivos à leitura para crianças, especificamente em 

comunidades carentes, como a de São Pedro - Jaramataia/AL, é uma dificuldade atualmente sentida tanto na 

escola quanto no mundo do trabalho, pois a falta desse incentivo acarreta na formação de cidadãos inaptos de 

interpretar textos simples ou até ser protagonista numa sociedade, se tornando incapaz de utilizar o senso crítico. 

O projeto descrito neste artigo tem por objetivo desenvolver habilidades de leitura, visando crianças de 4 a 10 

anos do Povoado São Pedro, Jaramataia/AL, oferecendo-lhes oficinas de leituras orais e expressivas, através de 

atividades lúdicas que envolvam a interpretação e interação com apresentações teatrais, estimulando o gosto pela 

leitura e o aprendizado, gerando atividades de letramento de maneira dinâmica e criativa. Assim, este trabalho 

contribui para que o caminho da leitura seja prazeroso e que uma vez que plantada a semente, haja sempre a 

vontade de ler, de melhorar a leitura e de aprender com o mundo da leitura com o intuito e termos novos críticos 

leitores. 

 

PALAVRAS CHAVE: Leitura, aprendizagem, crianças.  

 

Fishing futures readers 
 

ABSTRACT: According to Schwartz (2002), the child tends to perceive that the activity that he is doing will 

do well, so he is automotive to perform it, thus making it easier to practice, especially if it is playful. according 

to Piaget (1998), the first language the child understands is the language of the body, the language of action, 

reaffirming the importance of the use of play in the process of literacy and literacy. The lack of incentives for 

children to read, especially in disadvantaged communities such as São Pedro - Jaramataia / LA, is a difficulty 

nowadays felt both in school and in the world of work, since the lack of this incentive entails the formation of 

unfit citizens. interpreting simple texts or even being a protagonist in a society, becoming unable to use the 

critical sense. The project described in this article aims to develop reading skills, aimed at children from 4 to 10 

years of age in the São Pedro Village, Jaramataia / AL, offering them workshops of oral and expressive readings, 

through play activities that involve the interpretation and interaction with theatrical performances, stimulating 

the taste for reading and learning, generating activities of literacy in a dynamic and creative way. Thus, this work 

contributes to making the path of reading enjoyable and that once the seed is planted, there is always the will to 

read, to improve reading and to learn from the world of reading with the intention and to have new readers. 

 

KEYWORD: Reading, learning, children. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O processo de inserção do indivíduo na educação e na sociedade letrada se dá pela alfabetização. Dentro 

desta perspectiva a Educação Infantil é uma fase da Educação que deve ser vista como imprescindível para uma 

base sólida no universo educacional. Ainda que conhecidas as letras, seus sons e os processos de execução da 

fala, o indivíduo só passa à fase do letramento quando se permite significar o que decodifica. A dificuldade desse 

momento é sentida tanto na escola quanto no mundo do trabalho, quando se verificam os problemas de 

compreensão de texto e do inadequado uso da linguagem. Para minimizar essa dificuldade, poder-se-á intervir 

com ações de cunho educativo que promovam a leitura com crianças de forma diferenciada. Pela experiência 

mailto:larinobre1@hotmail.com
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pessoal de todos nós, podemos dizer, em concordância com Freud (1968), que as crianças vivenciam com grande 

intensidade e satisfação suas atividades lúdicas (brincadeiras, jogos, histórias). Huizinga (1980) situa o lúdico 

como um elemento da cultura, presente em todas as formas de organização social, das mais primitivas às mais 

sofisticadas. Elas se entregam às suas brincadeiras, aos seus jogos, às suas histórias com vigorosa seriedade. 

Com rara facilidade se põem a brincar e a jogar, a contar e a ouvir uma história, constituindo um cenário 

imaginário em que criam e representam diferentes personagens, vivem as mais fantásticas aventuras, inventam, 

“constroem” e “destroem”. 

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo mostrar que é possível ensinar e divulgar a 

aprendizagem de forma mais envolvente, interativa e prazerosa, além da escola, em espaços informais de 

educação. Assim, faremos um relato de algumas experiências vivenciadas com este objeto de pesquisa, dado pelo 

programa Minha Comunidade, ao longo deste primeiro semestre de 2018. As oficinas contam com a participação 

de, em média, 35 crianças entre 4 e 10 anos da comunidade pesqueira São Pedro, no município de 

Jaramataia/AL, onde realizamos encontros quinzenais para que as crianças se estimulem pelo gosto à leitura. 

É de conhecimento público, situação explicitada por exames periódicos aplicados nacionalmente, como a 

Prova Brasil e o ENEM, que grande parte dos estudantes apresentam problemas de letramento; muitos são 

considerados analfabetos funcionais – expressão referente àqueles que embora tenham passado pela educação 

formal, não são capazes de interpretar razoavelmente textos comuns e por isso não apresentam capacidade de 

expressão adequada. 

Conhecendo a carência de moradores do povoado São Pedro, município de Jaramataia, este projeto visa 

favorecê-los através de oficinas atrativas de leitura que permitirão o gosto e o aprimoramento da funcionalidade 

da leitura em suas vidas, dando-lhes subsídio para melhor compreensão e interpretação dos textos em que estão 

ao seu alcance e do mundo em que vivem. 

Ainda que essas crianças estejam sujeitas à educação formal como educandos, a prática de oficinas de 

leitura de forma lúdica proporcionará uma aprendizagem real e significativa, além de possibilitar ao Instituto 

Federal de Alagoas, através deste proponente, que seus bolsistas desenvolvam atividades extensionistas 

relevantes para os mesmos, enquanto beneficiam a comunidade por meio da interação e socialização de suas 

crianças. 

 

A realidade escolar brasileira 

A educação pode ser definida de diversas formas, como também, pode ser manifestada por variados 

processos e está relacionada tanto com o desenvolvimento pessoal quanto social do indivíduo. O conceito de 

educação em seu amplo sentido, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n° 

9.394/1996, é: 

“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e as manifestações culturais […]” 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na situação da educação 

brasileira, a taxa de escolarização de pessoas de 6 a 14 anos de idade, era estimada em quase 98% o que parece 

um bom número quando comparado ao período colonial, onde apenas uma pequena minoria era escolarizada, no 

entanto, ainda contamos com 2% de crianças não escolarizadas, uma realidade não muito difícil de ser percebida 

em nosso país, pois é comum deparar-se com jovens pedindo esmola ou tendo que trabalhar em sinais, vendendo 

balas em metrô, entre outros serviços que os impedem de estar na escola. 

No entanto, a realidade estatística de analfabetos classificados pelo IBGE como “pessoa que não sabe ler 

e escrever um bilhete simples no idioma que conhece” é de 7,4%, comparado ao período colonial é um bom 

número. Se levarmos em consideração que a escolarização é gratuita no país, ainda trata-se de um desafio difícil 

pôr fim no analfabetismo do Brasil. 

 

Alfabetização e Letramento 

Na sociedade atual, saber escrever é algo essencial, tendo em vista que nos encontramos rodeados de 

convites, contratos, assinaturas, entre outros. Portanto, é necessário saber ler e escrever para lidar com esses 

eventos. Segundo o pensamento de Tfouni: 

 “O letramento […] focalize os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos 

precisa-se estudar e  descrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escrita de maneira 

restrita ou generalizada; procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas “letradas” em 

sociedades ágrafas. Desse modo, o letramento tem por objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, 

mas também quem não é alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o individual e centraliza-se no 

social”. 
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Ler e escrever não é meramente uma questão técnica, para Paulo Freire, a alfabetização vai além do 

domínio do código escrito. 

 

 

 

O lúdico e lógico na linguagem 

Os alunos do ensino fundamental em geral têm grande resistência à leitura, logo, é de grande importância 

que se sintam curiosos e estimulados para a prática da leitura. Uma forma de isso tornar-se possível é com uso de 

métodos lúdicos. Para que o ensino tenha resultados satisfatórios, o lúdico é um dos processos mais prazerosos e 

que divertem seus alunos com métodos menos sobrecarregados, auxiliando na busca de recursos didáticos que 

fazem falta na sala de aula. Conforme Piaget (Sumumms 1922), a primeira linguagem que a criança compreende 

é a linguagem do corpo, a linguagem da ação. É por meio do corpo que a criança interage com o meio. 

O lúdico então, torna-se muito importante para o ensino tendo em vista que: 

“A reinvenção das linguagens ocorre não só na turbulência de nossos universos particulares, no campo 

de nossas angustiadas batalhas e de nossos momentâneos apaziguamentos, mas também na alegria do lúdico 

inerente aos desafios a que nos propomos ao inventarmos realidades” (HUMBERTO, 2000, p. 18). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Apresentação do objeto mais importante com que vamos trabalhar, o livro, de forma lúdica e teatral e 

num círculo, para que as crianças sejam apresentadas (mesmo que já conheçam) ao mundo da leitura que abre 

portas para a imaginação. Após ser apresentado, alguns livros serão passados de mão em mão ao mesmo tempo 

em que os ministradores das aulas incentivam as crianças a folhearem esses livros, com vozes cheias de fantasia. 

Nas aulas seguintes, dar-se-á início às oficinas de leitura – ensino de práticas de leitura com utilização de 

textos de diversos gêneros literários com adequação da idade do aluno, visando seu próprio interesse. 

As oficinas serão leituras orais e expressivas; teatros em que as crianças serão protagonistas assim como 

seus professores e/ou familiares; teatros de fantoches; rodas de leitura em que cada um continua de onde o 

colega anterior parou; brincadeiras como “julgando o livro pela capa”, “ligando o autor ao livro”, 

“caracterizando as personagens”; buscar no baú das memórias estórias ou histórias que tenham sido contadas por 

familiares ou amigos; entre outras dinâmicas que combinem com o grupo a ser trabalhado. 

Após cada dinâmica, brincadeira, oficina e teatro, as crianças colocam em prática sua interpretação 

através de desenhos que ilustrem a leitura; textos de interpretação com questões para que as crianças coloquem 

suas ideias a partir do que entenderam na oficina correlacionando ao texto em estudo; rodas de discussões; um 

quiz como joguinho da memória; entre outras possibilidades que surgirão com o decorrer da prática do projeto. 

Para a culminância, será apresentado um pequeno vídeo e fotos das participações dos alunos, bolsistas, 

coordenador, escola e família, para que se faça uma recapitulação dos méritos e conquistas durante o projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os encontros na comunidade possibilitaram o contato das crianças com o livro e um mundo encantado 

que para muitos era inexistente, fazendo com que as mesmas esquecessem de seus dias normais e diversos 

problemas encontrados na comunidade carente e com que a carência material fosse suprida na imaginação dos 

pequenos, que agora encontraram-se embalados em sonhos. No primeiro momento elas puderam ter contato com 

os seus personagens favoritos, fazendo com que eles entendessem a importância do protagonismo em cada 

história e percebessem que eles são os protagonistas das suas, capazes de mudar a realidade de uma sociedade. O 

primeiro contato entusiasmou os pequenos, que ficaram empolgados para ler cada história e encontrar amigos 

novos dentro das mesmas. 
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Título: Primeiro encontro, apresentação de personagens. Fonte: Autor. 

 

Ao trabalharmos o protagonismo das crianças, foi possível fazê-las conhecer melhor a história a partir da 

atuação. Outros personagens foram levados em forma de máscaras para que cada criança reconhecesse e falasse 

um pouco deles. Após a análise dos personagens, as crianças escolheram suas máscaras, foram divididas em 

grupos/estórias e atuaram/interpretaram seus personagens e suas respectivas estórias enquanto líamos para elas. 

Ao final, solicitamos que elas contassem como havia sido a experiência de ser protagonista, estimulando a fala 

do público-alvo mais uma vez. 

 
Título: Segundo encontro, crianças fantasiadas. Fonte: Autor. 

 

A atividade da associação e/ou coerência se deu a partir da escolha da fábula “O leão e o ratinho”, em 

que as crianças divididas em grupos dos que dominavam a leitura e dos que não dominavam a leitura tinham que 

deixar a estória coerente. A estória, para o grupo que não dominava a leitura, apresentava algumas imagens no 

lugar de algumas palavras e as crianças teriam de pegar a plaquinha que continha a palavra referente à imagem, 

fazendo a associação, interpretação, leitura e coerência do texto. Para o grupo que já dominava a leitura, a fábula 

foi cortada em parágrafos e embaralhada, para que as crianças pusessem em ordem de acordo com a ordem 

cronológica da estória, a interpretação e a coerência dos fatos narrados. 

Ao mesmo tempo em que as crianças se divertiam ao fazer a atividade, a sua leitura foi estimulada, pois 

elas tiveram a necessidade de ler os fragmentos para, só assim, saber a ordem com que se encaixavam no texto, 

trabalhando a coerência e interpretação. A partir do lúdico as crianças puderam trabalhar com textos, podendo 

desafiar suas próprias capacidades buscando cumprir a atividade. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1328 

 
Título: Terceiro encontro, crianças montando os textos. Fonte: Autor. 

 

A escrita e produção também foram estimuladas ao dividirmos o público-alvo em dois grupos, de acordo 

com o domínio da leitura, e dar o início de uma estória para que eles desenvolvessem o restante da mesma. O 

grupo que dominava a leitura continuou cada um sua estória de acordo com sua criatividade e imaginação. Já o 

grupo que não dominava a leitura e escrita fez sua contribuição oral, enquanto registrávamos o que cada um 

dizia, tornando a estória coletiva. Após a escrita da estória, o primeiro grupo citado recebeu cada um uma 

cartolina para ilustrar sua estória. E o segundo grupo citado ilustrou numa cartolina só para todos. Os textos 

foram transcritos por nós numa cartolina para fosse elaborado um livro gigante denominado “Quem conta um 

conto, aumenta um ponto”. Esse livro foi apresentado para eles no encontro seguinte que os deixou imensamente 

surpresos com o tamanho e felizes com suas produções. 

 

 
Título: Quarto encontro, crianças montando os textos. Fonte: Autor. 

 

Em clima de festa junina, as crianças puderam usar o conhecimento que tinha e montar palavras 

relacionadas ao tema. Elas tiveram acesso a diversas letras que estavam dentro de balões, após os mesmos 

estourarem os balões, tiveram que criar o máximo de palavras possíveis. Mais uma vez os pequenos conseguiram 

desafiar seus conhecimentos e concluir a atividade com êxito. 
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Título: Quinto encontro, crianças montando palavras. Fonte: Autor. 

 

Utilizamos o momento de eferverscência quanto ao futebol, a Copa do Mundo, para falarmos sobre língua 

e linguagem. Com a circulação do álbum da Copa e com a contribuição dos meninos do grupo, fizemos 

bandeiras de diversos países da Copa 2018 para saber se as crianças sabiam de qual país se tratava. Após esse 

reconhecimento, brincamos de ouvir áudios/entrevistas de diversos jogadores de países diferentes para que as 

mesmas tentassem associar a qual país fazia parte determinada língua. Assim pudemos trabalhar o 

reconhecimento da língua materna e da língua estrangeira de acordo com diferença fonética/sintática/semântica. 

 

 
Título: Quinto encontro, aprendendo sobre linguagem. Fonte: Autor. 

 

CONCLUSÃO  

 

Tendo em vista a inegável importância da atividade lúdica para o desenvolvimento global da criança, 

nós resolvemos realizar suas atividades de extensão com o objetivo de desenvolver um trabalho pedagógico 

respaldado no lúdico. Percebe-se que o recreativo facilita à aprendizagem infantil e que o lúdico torna qualquer 

assunto mais atrativo. Há também a compreensão de que necessita de um planejamento para que as atividades 

sigam uma sequência de ensino, principal objetivo, e não sejam apenas brincadeiras e dinâmicas sem significado 

de importância ou jogadas a qualquer momento. A educação não se limita ao ensino-aprendizagem de um 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1330 

conjunto de conteúdos escolares, é mais ampla e implica o ensino e a aprendizagem para a vida; implica ensinar 

a criança a aprender a viver. 

A partir da extensão, pode-se tornar possível a realização de uma pesquisa referente a como o nível de 

escolarização tem influenciado na vida dos moradores desse local, tanto no caráter social quanto econômico, já 

que nesta Comunidade havia uma carência de projetos como este. Permite também o estudo de como é discutida 

e vista a leitura em pequenas comunidades, levantando questionamentos e relacionando a pensamentos de 

autores que tratam sobre o tema. Bem como, as influências que a leitura tem para as crianças, sobretudo as de 

comunidades rurais, e o quão ela pode transformar a vida das mesmas tornando-os cidadãos críticos. 

Acreditamos que o projeto passaria por três etapas; chamar a atenção das crianças; mantê-las sempre ocupadas 

para não as dispersar durante as atividades e não ter evasão no decorrer dos dias. Para que o sucesso seja nas três 

etapas, tudo tem que ser pensado e planejado com antecedência, fazendo uso de todo o tempo da atividade e 

sempre estar pronto para o plano B, pois trabalhar com crianças é saber que podem acontecer imprevistos. 

O projeto contribui para que o caminho da leitura seja prazeroso e que uma vez que plantada a semente, 

haja sempre a vontade de ler, de melhorar a leitura e de aprender com o mundo da leitura com o intuito e termos 

novos críticos leitores. 
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POR QUE VIRGULINO TORNOU-SE LAMPIÃO: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES 

DE PODER NO NORDESTE BRASILEIRO DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA. 

 
Kelyson Henrique de Oliveira Defensor¹ 

 

RESUMO: O trabalho intitulado “Porque Virgulino tornou-se Lampião: uma análise das relações de poder no 

Nordeste brasileiro durante a Primeira República”, apresentando um estudo teórico do tipo bibliográfico sobre 

como se dava as relações de poder enfatizando questões que poderão justificar a entrada de Virgulino Ferreira, o 

Lampião, no banditismo e no cangaço, no período da Primeira República na região do Nordeste. O objetivo 

primordial se pautou em analisar os motivos que fizeram com que Virgulino entrou para o cangaço, tornando o 

“Lampião” do Nordeste. Para tanto, questionou-se: Como eram as relações de poder no período da Primeira 

República? Quais fatores explicam a entrada de Lampião no Cangaço no Nordeste? Como aconteciam as 

relações de poder no período do Coronelismo no Nordeste? Considerou-se, ao final da pesquisa, que Lampião 

entrou para o banditismo e o cangaço, não apenas por questões particulares ou familiares; mas sim, através das 

diversas questões de relações de poder e questões sociais do período da Primeira República no Nordeste do 

Brasil.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cangaço. Banditismo. Lampião, Nordeste Brasileiro.  

 

ABSTRACT: The work entitled Virgulino became Lampião: an analysis of power relations in the Brazilian 

Northeast during the First Republic, presenting a theoretical study of the bibliographic type on how power 

relations were given emphasizing issues that may justify the entry of Virgulino Ferreira, the Lampião, in 

banditry and cangaço, in the period of the First Republic in the region of the Northeast. The primary objective 

was to analyze the reasons that made Virgulino enter the cangaço, making the "Lampião" in the Northeast. To 

this end, he asked himself: What were the relations of power in the period of the First Republic? What factors 

explain the entrance of Lampião in Cangaço in the Northeast? How did the relations of power happen in the 

period of Colonelism in the Northeast? It was considered, at the end of the research, that Lampião entered into 

banditry and cangaço, not only for private or family matters; but rather through the various issues of power 

relations and social issues of the First Republic period in Northeast Brazil. 

 

KEYWORDS: Cangaço. Banditry. Lampião, Brazilian Northeast. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, objetivando analisar os motivos que fizeram 

com que Virgulino entrasse para o cangaço, tornando-o “Lampião” no Nordeste, bem como suas relações de 

poder, enfatizando questões que poderão justificar a entrada de Virgulino Ferreira no banditismo e no cangaço 

no período da Primeira República na região do Nordeste, a fim de responder as seguintes indagações: Como 

eram as relações de poder no período da Primeira República? Quais fatores explicam a entrada de Lampião no 

Cangaço no Nordeste? Como aconteciam as relações de poder no período do Coronelismo no Nordeste? 

Assim, a escolha da temática partiu do interesse em conhecer como as relações de poder no período da 

Primeira República no Brasil influenciariam e contribuíram para aumento do banditismo e violências no 

Nordeste, e que continuam presentes até os dias atuais, não em forma de cangaço, mas de diversas formas em 

todo o território brasileiro.   

Para o apanho contextual, utilizou-se de fontes primárias e secundárias de obras científicas, revistas, 

artigos e monografias que tratam sobre a temática como: Ribeiro (1995), Maciel (1985) e Lessa (2000); para 

justificar a hipótese que Lampião entrou para o banditismo e o cangaço, não apenas por questões particulares ou 

familiares; mas sim, através das diversas questões de relações de poder e questões sociais do período da Primeira 

República no Nordeste do Brasil.  

 

Diante disso, esperasse que este artigo venha auxiliar para o aprofundamento de futuros estudos e 

reflexões sobre as relações de poder no Brasil, assim como direcionar novos questionamentos na área de 

História, no tocante às pesquisas sobre a vida e história do cangaço de Lampião e preservação da cultura 

nordestina. 

_______________________ 
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2  PRIMEIRA REPÚBLICA E OS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, 

POLÍTICOS E CULTURAIS QUE INFLUENCIARAM O BANDITISMO E O 

CANGAÇO NO NORDESTE DO BRASIL.  

 
O processo de formação da República no Brasil parte de discussões entre intelectuais e membros das 

forças armadas desde o período imperial, que tinham o intuito de instituir em terras indígenas um novo modelo 

de sociedade. Tais discussões ocorreram sem a participação popular, e apresentavam como justificativa para a 

mudança: a modernização, a liberdade, o amor à nação, e como bem foi colocado na Bandeira, à ordem e o 

progresso. Nesse patamar, tentava-se instituir no país o modelo de república francesa (LESSA, 2000). 

Nesse cenário o Coronelismo foi um marco presente nos primeiros anos da Primeira República no 

Brasil. Com a descentralização do poder devido à passagem do Império para a República, e a direção que o país 

tomou em relação aos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos fortaleceram o aparecimento de novas 

cidades, mas que também construiu uma sociedade baseada em produção agrícola de latifundiários. 

Com o final do poder dos militares, os grandes proprietários de terra e exportadores passam a obter 

mais espaço nas decisões políticas e de interesses em manter a ordem nas regiões do país, por causa de conflitos 

e revoltas já iniciadas no período do Império, e que também se estenderam no período militar.  

Esses grandes latifundiários passaram a ter o título de Coronéis e tinham o poder de comando em suas 

regiões, mais especificamente nos sertões do Nordeste, possuindo autonomia política que pudesse manter os 

presidentes, deputados e governadores por mais tempo em seus cargos.   

A região dos sertões passou a ser um território de conflitos entre pessoas e grupos diversos presentes 

no setor de subsistência, como jagunços, coronéis, cangaceiros, místicos, grupos armados. Como já 

anteriormente citado, as revoltas de Canudos, Contestado e Caldeirão, incluindo Juazeiro, mesmo não se 

concentrando em uma mesma região nordestina, com realidades históricas e geográficas diferentes, possuem 

características em comum.   

 Esses movimentos sociais formados a partir desses sujeitos passam a reivindicar mudanças na política 

social, denunciando o tipo de estrutura presente nas propriedades latifundiárias, reivindicam direito a terra, tem o 

catolicismo e a fé como raízes de sua cultura popular, formados por diversas raças e etnias, e, pelo 

inconformismo que apresentam são considerados como desordeiros, revoltosos e bandidos. Tais inconformismos 

tenderam aos conflitos de origens diversas. 

 Leal (2012) concebe o coronelismo um tipo de poder resultante de um modelo econômico e social que 

procura manter a economia privada e o poder público. O fator primordial do coronelismo é exatamente manter 

no poder os grandes proprietários de terra, e consequentemente, os representantes políticos da época, através do 

voto de favores.  

Entendendo a questão do coronelismo como forma de manter o poder privado e o poder público, nota-

se que o governador mantem distanciamento das necessidades da população, e precisa monitorar e manter os 

votos através dos representantes municipais, dos grandes proprietários de terra, e estes, dos coronéis.  

Leal (2012) reflete sobre a questão do coronelismo como um problema complexo. Ele esclarece que o 

coronelismo no Brasil é fruto de todo um processo de escravidão e de relações de poder instituídas ao longo dos 

anos antes da república. Para o autor, existiram duas fraquezas para a existência do coronelismo no país. Uma 

fraqueza por parte dos proprietários de terra, que se iludiam com o prestígio do poder outorgado, em troca da 

submissão política. A fraqueza dos muitos pobres trabalhadores de roça, sem meios de sobreviveram, que os 

proprietários de terra mantinham em seu poder. 

Cabe mencionar, que os sertões do Nordeste são compreendidos como a região das secas, de 

caatingas, de economia pobre e dependente, de subcultura particular, características que se percebem pelo modo 

de vida, crenças, comidas típicas, pastoreio, tradições. Nessa colocação Lindoso (2011) apresenta o sertão do 

Nordeste como sendo a terra dos homens fortes, que enfrentam a seca, descendentes de brancos, índios e negros 

que se transformaram em pastores ou vaqueiros. 

Com as secas que castigaram os sertões do Nordeste a partir da segunda metade do século XIX gerou 

uma situação caótica na população, fazendo com que esta cobrasse mais atenção por parte dos governos, para 

que prestasse ajuda a população sofrida do sertão. 

Tal situação entre o poder federal e a população nordestina castigada pelas secas fez com que os 

coronéis tivessem mais autoridade perante a população, como também serviu para conseguir mais oportunidades 

perante o poder governamental, em relação à ocupação de postos de trabalho comandados pelo governo 

(RIBEIRO, 1995). 
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É inegável que, desde o século XVII, em pleno litoral nordestino, há relatos 

históricos das ações de grupos de bandoleiros causando, já naquela época, medo e 

insegurança na população. Contudo, é só no século XIX, com seu florescimento no 

sertão, que tal forma de banditismo ganha relevo e singularidade, nascendo, também 

nesse período, a denominação que carregaria até os dias atuais, qual seja, cangaço. 

Justamente a partir de meados desse século, há o surgimento dos maiores expoentes 

do cangaceirismo, dentre eles: Sinhô Pereira, Antônio Silvino, Lampião e Corisco. 

(LOPES, 2017, p. 14). 

  

Nos sertões, os coronéis, além de controlar os modos de vida da população do sertão, mantém o povo 

submisso aos seus poderes fazendo com que sua posição em relação ao governo seja de grande importância, pois 

era tido como pessoa de muitos votos.   

Rui Facó (2009) em seus estudos sobre Cangaceiros e Fanáticos descreve bem o que a seca provoca 

no personagem forte dos sertões nordestino. O autor reflete que a seca provocou uma espécie de nomadismo 

devido aos grandes proprietários de terra não terem condições de manter um grande número de trabalhadores em 

suas fazendas devido as grandes perdas que a seca provocava, aumentando o nomadismo e os grupos de 

flagelados que se formavam nos diversos espaços do território dos sertões. 

Assim, “A seca expulsa-os e congrega-os. O acicate para sua unidade é a fome. Ficavam então até 

mesmo sem os recursos da economia natural.” (FACÓ, 2009, p. 33). Então, a seca deixava a população pobre 

ainda mais pobre; sem água até mesmo para beber; sem alimentos; sem destino; sem perspectiva de vida; e aos 

poucos se uniam não por laços de amizade, mas pela necessidade de se ajudarem de alguma forma. 

Lopes (2017) também observa que as questões do cangaço e do banditismo possuem um fundo 

místico e de romantismo apresentado por autores diversos que tratam da questão do cangaço. Essa versão 

romântica apresentada traz a questão da vingança como causa para a entrada nos grupos de cangaço.  

Para que não reste dúvida acerca da relevância dos fatores supracitados à propagação do cangaço, 

basta notar que a sua derrocada coincidiu com a supressão ou redução de tais elementos. Com a chegada de 

estradas, vias férreas e meios de comunicação que interligavam os sertões aos grandes centros, aumento da 

intervenção federal por força da política centralizadora e repressiva de Getúlio Vargas- consequentemente 

seguida da redução dos mandonismos locais –, além dos acordos políticos estaduais para uma atuação policial 

conjunta, o cangaço finda seu ciclo. Assim, o contato com os avanços e contradições do meio externo tirou o 

sertão da sua estagnação política, social e econômica, confrontando suas relações de poder, cultura e seu modo 

de produção com uma nova realidade – infértil para essa forma de banditismo (LOPES, 2017, p. 16). 

Nesse sentido, o autor discorre a questão anteriormente assinalada por Facó (2009) em termos de 

ideias de autores sobre as causas do cangaço e supostos fatores que fizeram a derrubada do mesmo. 

Uma das características marcantes do cangaço é o banditismo. Em diversos países, assim como no 

Brasil, ocorreu um tipo de banditismo considerado como banditismo social. Aqui Lopes (2017) recorre à teoria 

de Eric Hobsbawn que aborda o banditismo em duas categorias distintas como sendo o banditismo social e o 

banditismo convencional.  

De acordo com os conceitos apesentados sobre banditismo, será que o cangaço e o banditismo nos 

sertões do nordeste podem ser visto como banditismo social? Lampião, considerado como marco na história do 

cangaço do Nordeste entrou no cangaço e se tornou um bandido social como explica Rui Facó, por uma causa 

revolucionária? Ou Lampião entrou no cangaço como um bandido comum, que praticava roubos, crimes e estava 

aliado ao poder dos coronéis e ao poder público da época? 

São questionamentos que surgem e que Lopes (2017), bem coloca: 

 

Assim, nasce a via interpretativa do cangaço que maior ressonância teve entre os 

estudiosos de esquerda. Sob a perspectiva do banditismo social, vislumbrou-se no 

cangaceiro a figura de vingador dos oprimidos, representante inconsciente da revolta 

camponesa. Ainda que, para Hobsbawm, Lampião não se enquadrasse no perfil de 

um Robin Hood, isso não lhe retirava o título de bandido social. A crueldade e o 

terror, de fato, representavam seu modo de agir, contudo, esse se dava num contexto 

e por uma causa justificáveis (HOBSBAWM, 2010, p. 85 apud LOPES, 2017, p. 

19). 

 

 No caso do banditismo no cangaço do sertão do Nordeste, a afirmação de Hobsbawm (2010) apud 

LOPES (2017) representa as relações de poder entre os grupos de cangaço e os que a eles beneficiavam, ou até 

mesmo, apoiavam. No caso de Lampião, existia uma aceitação do poder liderado pelos coronéis e vice-versa.  
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2.1 Lampião: um marco da história e da civilização dos sertões do nordeste  

  

 Motivo de medo, de rebeliões, de progresso ou de regresso, de história, de estudos, discussões, e 

assim Lampião segue, anos e anos, décadas e décadas, na história do cangaço e banditismo dos sertões do 

Nordeste brasileiro. 

 Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro que mais se destacou na história do cangaço do Nordeste do 

Brasil, tem suas origens na família formada por José Ferreira de Lima e dona Maria Vieira Lopes, casados em 13 

de outubro de 1894, na Matriz do Bom Jesus dos Aflitos, em Floresta. Ele aos 22 anos de idade, e ela com 21 

anos de idade.  Moravam na fazenda Ingazeira. Tiveram nove filhos, o primeiro, nascido em julho de 1892, 

chamado Antônio; o segundo em novembro de 1893, chamado Livino; o terceiro, chamado Virgulino, de acordo 

com certidão de batismo, nasceu em 4 de junho de 1898, apesar de ter sido registrado com data diferente, consta 

em sua certidão de registro civil a data de 7 de julho de 1897 (MACIEL, 1985). 

 Entretanto, Virgulino nem sempre foi temido, antes de entrar no cangaço era um jovem forte e 

trabalhador. Trabalhava na roça no plantio de milho, algodão, feijão; cuidava de animais como gado e bodes. 

Também foi feirante, vendia suas próprias fabricações de couro, como roupas de vaqueiro, luvas, bornal e outros 

artefatos usados pelos vaqueiros da época. Foi almocreve, uma prática da época onde se contratava vaqueiros 

para tanger os burros que carregavam em seus lombos cargas diversas com alimentos, ferragens, cachaças, e 

outros (Ibid., 1985). 

 A maioria dos relatos sobre a entrada de Virgulino e seus dois irmãos no cangaço envereda a questão 

por brigas de terras. Nos escritos de Maciel (1985), procura especificar detalhadamente cada acontecimento entre 

as famílias vizinhas de terra, focalizando o que ocorreu entre as famílias dos Ferreiras e de José Alves de Barros, 

o Zé Saturnino (Ibid., 1985). 

 De acordo com o autor, a questão da inveja inicia toda uma trajetória. A inveja de João Nogueira 

frente ao crescimento de seus vizinhos de fazenda, de um lado Manoel Ferreira Lima, de outro Cândido Martins 

José. João Nogueira era o tipo de homem soberbo e ambicioso, possuía intenções de ser chefe político da região. 

O autor acusa essa inveja de João Nogueira como sendo “as raízes ocultas que estimularam Zé Saturnino a abrir 

questão e fazer sustança dela com os Ferreiras.” (Ibid., 1985, p. 126). 

 De início, eram amigos, as terras limitadas por cercas e arames farpados, quando as cercas ficam 

velhas, apodrecidas, os animais tendem a avançar nas terras vizinhas; mas que essas famílias normalmente se 

entendiam e consertavam sem atritos, considerando que eram os animais, e não seres humanos que invadiam as 

terras. A origem da primeira desavença entre as famílias parte de questões amorosas, que segundo contos do 

“velho Terto de Inajá, foi tal questão que originou as confusões dos Ferreiras com Zé Saturnino (Ibid., 1985). 

Entretanto, Virgulino não chegou a casar. Mas teve seus amores, como Santina e sua prima Gertrudes; 

e experiências com mulher a partir de quatorze anos de idade. Uma dessas mulheres chamada Alvinha correu o 

boato que aos dezoito anos Virgulino teve um filho. Era namorador, pois mesmo depois que ingressou no 

cangaço e jurou fidelidade a Maria Bonita continuou com outras mulheres em cada canto dos sertões onde 

parava (Ibid., 1985). 

 Contudo, Virgulino gostava de Santina, como já citado anteriormente, e chega um parente de Zé 

Saturnino, da mesma idade de Virgulino, que também se apaixona pela moça. Em determinado dia, o parente de 

Saturnino muito enciumado, tira satisfações com Virgulino e acabam em atrito. O rapaz apanhou muito e foi 

muito açoitado por Virgulino. Os parentes do rapaz ficaram ressentidos e com queixa. Esse é o primeiro 

desentendimento acusado por Maciel (1985). Outros foram surgindo e a cada dia aumentava o desentendimento 

entre as partes; fosse por motivos políticos, porque Virgulino e irmãos votaram em candidatos da oposição que 

se elegeram; desaparecimento de animais; roubos praticados por empregados de Zé Saturnino e descobertos por 

Virgulino; tudo era motivo de provocações.  

 A causa determinante apresentada pelo autor foi Zé Saturnino ter feito uma cerca para fazer a 

queimagem da vegetação, e invade parte das terras da fazenda Ingazeira, pertencente aos Ferreiras. Os Ferreiras, 

percebendo, desmontou a cerca e tocaram fogo. O gado dos Ferreiras invadiu as terras de Zé Saturnino por ter 

ficado sem cerca. Zé Saturnino, vendo o gado em suas terras, manda dois de seus moradores atirarem com rifle 

nos irmãos Ferreira quando viessem juntar o gado. Estes estavam desarmados, mas a partir do dia seguinte 

passaram a se armar até que ocorre troca de tiros, e chega a ferir o irmão de Virgulino, Antônio Ferreira (Ibid., 

1985). 

 A cada dia a situação ficava mais séria. Mesmo prestando queixa as autoridades, nada se resolvia 

porque Zé Saturnino tinha a proteção das autoridades. José Ferreira, sempre homem pacífico, resolve se mudar 

vendendo a sua fazenda com grandes prejuízos financeiros. Teve o apoio de toda comunidade em sua decisão. 

Foram morar em Poço Negro. Tudo corria bem até que um dia Zé Saturnino vai até a feira de Nazaré, povoado 

onde os Ferreiras negociavam, no intuito de cobrar uma dívida de um cavalo vendido a um senhor de nome 
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Agripa Eusébio. Zé Saturnino e seus capangas já entraram no lugarejo armados e foram cobrar já com ofensas e 

violências orais. Nisso chega Virgulino, que ao ver Zé Saturnino e o que estava acontecendo, proferiu palavras 

de ofensas.  Virgulino estava desarmado, mas foi até a casa do professor, onde deixava suas armas, não tendo 

sucesso, pois não lhes foi entregue. Prometeu nada fazer na rua, mas foi ao Poço Negro onde se juntou com o seu 

tio Manoel Lopes, indo fazer uma emboscada para Zé Saturnino e seus capangas. Por pouco eles escaparam dos 

tiros proferidos por Virgulino e o tio (Ibid., 1985).   

 Revoltado, Zé Saturnino recorre a João Nogueira, e conta com seu apoio e incentivo. Prepara um 

bando com 16 homens armados em direção a fazenda dos Ferreiras. No dia seguinte, quando Virgulino acorda e 

vai em direção ao curral tirar leite, tem a surpresa de ver a emboscada através dos muitos tiros em sua direção. 

Correndo para dentro de casa, pegou as armas e travou um grande tiroteio, atingindo alguns dos homens de Zé 

Saturnino até que resolveram ir embora (Ibid., 1985). 

 Daí por diante, Virgulino percebeu que não tinha como manter a paz, teria que enfrentar e a única 

preocupação com seu pai que não concordava com violência. Era um homem de paz.  

 Conta a história que Virgulino que passou dez dias na Vila de São Francisco com Sinhô Pereira, que 

também vivia em conflito com João Nogueira. Virgulino pretendia ter o apoio de Sinhô Pereira, e nos dias que 

esteve com ele e o grupo, participou de festas e era admirado por todos, pela sua esperteza e pontaria.  

 Mesmo morando distante, as perseguições de Zé Saturnino e Nogueira não paravam. O pai de 

Virgulino fez acordo em Floresta para retirar seus filhos para longe da cidade. Então decidiu ir embora, 

juntamente com os filhos, para terras de Alagoas, mais precisamente em Mata Grande, devido ao convite 

recebido de Antonio Matilde; como também viviam muitos familiares da mãe de Virgulino. O que o pai de 

Virgulino mais queria era ter a paz novamente (Ibid., 1985). 

 A vida em Alagoas parecia à solução. Lá a esperança era que o Zé Saturnino lhes deixasse em paz. “O 

inimigo porém não dormia...”. Em Alagoas os irmãos e Virgulino conseguiram uma permissão do delegado de 

Água Branca, Tenente Pedro Nolasco, para andarem armados, com exceção de usar dentro da cidade (Ibid., 

1985). 

 Zé Saturnino continuou as perseguições, enviando cartas ao Coronel Ulisses da Cobra e a seu irmão, o 

Capitão Sinhô, à Baronesa de Água Branca e ao Comissário de polícia, denunciando os irmãos Ferreiras e 

Antônio Matilde como assassinos, bandidos e ladrões. Apenas a Baronesa acreditou e convocou o delegado para 

que tomasse as providências. O delegado, influenciado por Amarílio, que recebia dinheiro de Zé Saturnino. De 

imediato, o delegado manda os soldados desarmarem os irmãos e Antônio Matilde. Novamente a falta de paz 

continua em Alagoas (Ibid., 1985). 

 Virgulino revoltado com tantas perseguições planeja juntamente com irmãos e Antônio Matilde e 

tocam fogo nas fazendas de Zé Saturnino, João Nogueira e Venâncio. O desespero era grande por parte dos 

fazendeiros. Zé Saturnino pede apoio a seu tio Cassimiro Honório que de imediato juntas os cangaceiros para 

irem a forra. O tiroteio de oito horas acontecia na Passagem do Brejo. Antônio Matilde foi ferido. E só parou 

porque Cassimiro Honório, vendo que nem tinham como fugir, mandou incendiar a caatinga. (Ibid., 1985). 

 Brigas constantes, falta de paz, em 22 de maio de 1920, morre a mãe de Virgulino. Estando ele e os 

irmãos escondidos no mato, veio velar a mãe apenas no período da noite. 

 Em junho do mesmo ano, José Ferreira, pai de Virgulino, vendo que a situação piorava a cada dia, 

convoca os três filhos e os manda seguir para Espírito Santo do Moxotó, onde ficaram trabalhando na fazenda de 

seu Terto (Ibid., 1985, p. 192). 

 O delegado de Mata Grande, comprado por Zé Saturnino, envia cartas ao chefe de polícia de Alagoas, 

contando os acontecimentos, acusando os irmãos Ferreiras de perigosos bandidos, muitos crimes, desfeita à 

polícia em Água Branca. O Governador decide então mandar o Tenente José Lucena para encerrar toda a 

história. O Tenente se inteirou da história ao chegar a Água Branca, e imediatamente procura Capitão Sinhô para 

dar notícias de Virgulino e irmãos. Capitão Sinhô apenas informou que eles estavam com Coronel José Abílio, 

em Bom Conselho (Ibid., 1985). 

 O Tenente Lucena segue então para Santa Cruz do Deserto, em busca de Virgulino e irmãos. Em 29 

de junho, 38 dias após a morte de sua esposa, José Ferreira, estava em frente a sua casa, quando chegou Lucena, 

e segundo a história conta, perguntou pelos filhos bandidos. O pai responde que os filhos não são bandidos, são 

apenas homens. E nesse momento, Lucena enfurecido, atira no pobre homem (Ibid., 1985, p. 194-195).  

 As crianças alarmadas correm para dentro do mato. João Ferreira e as três irmãs, ouvindo os tiros 

voltaram as pressas para casa. Pediu ajuda ao delegado de Mata Grande, que mesmo com medo, foi buscar o 

corpo e mandou enterrar. Ninguém da família esteve presente no sepultamento, dia 30 de junho de 1920 (Ibid., 

1985). 

 João Ferreira mandou um portador avisar a seus irmãos, em Pernambuco, sobre o ocorrido. 

Encontrou-os no caminho, que já vinham ver o pai e decidir alguma coisa, planejar uma solução. O portador 

entregou o bilhete a Virgulino, que caiu aos prantos ao ler os escritos de seu irmão João Ferreira. 
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 Foram à casa do pai, e lá conversou com os outros irmãos, decidindo a partir daquele dia se tornar 

cangaceiro e vingar a morte do pai. Virgulino antes de deixar a terra de Mata Grande foi até o cemitério com 

seus irmãos e irmãs. E a partir desse dia, 05 de julho de 1920, Virgulino tornou-se Lampião (Ibid., p. 200). 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 No período da Primeira República no Brasil se observa que ocorreram mudanças sociais, econômicas 

e culturais no Brasil. Mudou-se a forma de poder do Império para República sem existir um real planejamento 

das políticas governamentais.  

 Nos sertões do Nordeste, a seca, que servia de “indústria” para o poder público e para os 

latifundiários, mantinha o povo sertanejo sempre em seus poderes. O que prevalecia eram as formas de poder dos 

coronéis, dos deputados e dos governadores, que utilizavam a situação de pobreza para se manterem no poder. 

 As relações de poder predominante dos sertões, em sua forma mais arcaica, fizeram com que aos 

poucos a população pobre, sofrida, discriminada; formada por negros, brancos e mestiços, aos poucos fossem se 

unindo, formando grupos, tentando a produção de subsistência, não tinham incentivo e assim faz com que 

surgissem rebeliões, revoltas, movimentos que tentavam melhores condições de vida. 

 Esses movimentos eram vistos pelos coronéis, chefes municipais e governos como uma afronta ao 

poder. E a partir desse período, aumentou o banditismo nas regiões, formaram-se grupos de jagunços, 

cangaceiros. Também nesse período, devido aos muitos grupos de cangaço, o governo fortaleceu o policiamento 

nas regiões.  

 Muitos conflitos marcaram o período da Primeira República, não apenas no Nordeste, mas em 

diversas regiões do país. O banditismo e o cangaço passaram a ser alvo de muitas preocupações por parte dos 

Governos.  

 O grupo mais famoso nos sertões nesse período foi o grupo de cangaço de Lampião. Esteve nos 

sertões do Nordeste entre 1920 a 1938. Nesse período de fortalecimento do cangaço, o poder dos coronéis teve 

destaque.  

 Virgulino Ferreira, o Lampião, em seu período de vida antes de ingressar no cangaço foi marcado 

pelas desordens sociais da época. Existiam conflitos em todo o país, no Nordeste e na região sofrida em que 

vivia. Escutava as histórias, e nesse sentido se pode refletir as questões que o fizeram entrar para o cangaço. 

Teve o período de sua juventude marcada por perseguições, inveja e intrigas por parte de vizinho de terra, que 

também tirou a vida de seus pais; fato que muitos autores justificam sua entrada no cangaço. 

 A partir do resumo histórico sobre a vida inicial de Virgulino, até a entrada no cangaço, observa-se 

que o motivo principal de ter se tornado “o Lampião” foi causado pela inveja e perseguições de João Nogueira e 

Zé Saturnino, contra a sua família. 

 De certo que as questões do meio em que foi criado, mesmo tendo recebido boa educação familiar, 

não se pode ficar alheia às questões locais, a seca, a forma de poder da época, as histórias de cangaço que 

escutava, e todo o contexto em que estava inserido. 

 Consideram-se também as questões culturais da época da Primeira República, nos sertões do 

Nordeste. Terra de homem forte, trabalhador, valente, mas em sua maioria, pobre, dependente de um sistema 

latifundiário e governamental cheio de falhas, de poder. 

 Diante dos argumentos apresentados, considera-se que não apenas por questões de vingança Virgulino 

passou a ser Lampião, mas que todo o contexto histórico de sua infância e juventude pode ser pensado como 

justificativa para ter se tornado Lampião. 
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RESUMO: Os estudos foram realizados seguindo a metodologia de base bakhtiniana, de modo que 

realizamos a leitura enunciativo-discursiva sobre o corpus, que, neste caso, trata-se da análise da cena de 

telenovela em que o protagonista é um nordestino. O propósito deste estudo e compreender quais as concepções 

de sertão, bem como de sertanejo/a são ali construídas. Para isso, buscamos compreender o gênero em que o 

enunciado se encontra, qual a função social deste e sua circulação social, assim como também procuramos saber 

quem é o “eu” que enuncia, com quais enunciados anteriores dialoga e quais respostas espera. Tudo isso, 

compreendendo a língua como uma atividade dialógica, social, cultural, como um construto humano, no sentido 

de que ao enunciar o sujeito constrói tudo a sua volta, assim como também a própria língua. 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, compreendida com formação nas 

ciências sociais, um campo do saber de caráter indisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Assim, esse 

estudo teve como principal objetivo compreender as concepções de sertão na esfera midiática, e construir um 

olhar diferenciado sobre os discursos que circulam nessa/sobre essa região. Desse modo, esse estudo pode 

proporcionar aos sujeitos um olhar crítico para os discursos acerca do sertão/sertanejo/a. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sertão, Discurso, Estereótipo.   
 

An enunciative-discursive study of the Northeast in telenovela scenes 

 
ABSTRACT: The studies were carried out following the bakhtinian basis methodology, so that we perform 

the enunciative-discursive reading on the corpus, which, in this case, is the analysis of the telenovela scene in 

which the protagonist is a Northeastern. The purpose of this study is to understand which conceptions of sertão, 

as well as sertanejo / a, are constructed there. To do this, we seek to understand the gender in which the 

statement is found, its social function and its social circulation, as well as to find out who the "I" is, what 

previous statements it dialogues with and what answers it expects. All this, understanding the language as a 

dialogical, social, cultural activity, as a human construct, in the sense that in enunciating the subject constructs 

everything around him, as well as the language itself. 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 had as 

theoretical base Applied Linguistics, understood with training in the social sciences, a field of knowledge of an 

indisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary character. Thus, this study had as main objective to 

understand the conceptions of sertão in the media sphere, and to construct a differentiated look on the discourses 

that circulate in this region. Thus, this study can provide the subjects with a critical look at the sertão / sertanejo/ 

a discourses. 

 

KEYWORD: Sertão, speech, Stereotype. 
 

INTRODUÇÃO  

 
O Nordeste em sua territorialidade, bem como as culturas e as identidades nordestinas, assim como “as 

coisas” do mundo foi e é construído por meio dos usos linguísticos. Nesse entendimento, segundo Macêdo 

(2011), o Nordeste vem sendo construído discursivamente, em diferentes narrativas, que partem de diferentes e 

unos lugares, que constroem esse lugar como espaço da pobreza, da seca, da fome, da miséria, entre palavras e 

expressões que remetem à região desolada pela seca, na qual o sofrimento e a dificuldade fazem parte da vida 

dos seres humanos que vivem nessa região. Para essa pesquisadora, essas “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).  

mailto:luana.analu@outlook.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1339 

Na mesma linha de raciocínio, para Albuquerque Jr (1988), a construção discursiva do Nordeste, como 

essa região desolada pela seca, é fruto dos discursos de elites nortistas que, em meio a uma crise econômica, 

política e social, com o acontecimento da seca de 1877-1879, construíram discursos estereotipados sobre o 

semiárido/ Nordeste/sertão, nos quais a seca era apontada como principal causa dos problemas enfrentados. Essa 

elite alegava que essa região, que anteriormente era denominada de Norte, necessitava de uma atenção maior dos 

governos, sendo preciso à realização de obras hídricas para amenizar os efeitos da seca.  

Como já foi mencionado, para o desenvolvimento deste estudo nos fundamentos teoricamente na área da 

Linguística Aplicada (LA) aqui é compreendida como um campo do saber de formação nas ciências sociais que 

estuda a linguagem em uso, as práticas sociais/discursivas,  buscando renarrá-las e contá-las de outros modos. É 

uma área de pesquisa com novos direcionamentos por ser de caráter inter/transdisciplinar, indisciplinar porque 

não segue um rol de conceitos de uma disciplina, é interdisciplinar porque permite que o pesquisador ao estudar 

seu objeto, na medida em que sinta necessidade agencie conhecimentos de outras áreas pra compreender o objeto 

estudado, e transdisciplinar porque transita entre outras áreas. 

Assim, agenciaremos conhecimentos da “Geografia”, para compreendermos essa região em questões de 

clima, vegetação, população, entre outros fatores geográficos, da “História”, para tentarmos compreender por 

meio do historiador Albuquerque Jr. (1988; 2011; 2014), como se deu esse processo estereotipado sobre o 

Nordeste. Nesses meandros, o presente estudo teve como objetivo analisar Sertão/Semiárido/Nordeste em 

construções discursivas.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

  Para a realização desse estudo, seguimos como área de pesquisa a Linguística aplicada (LA), como uma 

área com novos direcionamentos, de caráter inter/transdisciplinar, que volta-se exclusivamente para a vida 

social, visto ser  um campo do saber de formação nas ciências sociais que surgiu por necessidade de se pensar a 

humanidade em todas as suas especificidades. Nas palavras de Moita Lopes 2006, a LA “é uma área marginal”, 

isto é, procura estudar aquilo que é considerado fora do que é normal, do que está no centro”.  

Assim, levando em consideração que o Nordeste vem sendo construído ao longo da história como região 

retrógada, da miséria e da fome, que requer mais atenção e investimentos, sobretudo dos governos, tudo isso 

sempre em comparação ao Sul, buscamos interpretar/renarrar o discurso presente na cena de telenovela e contá-

lo de outros modos.  

Dessa forma, analisaremos o discurso presente na telenovela para além da forma textual, compreendendo-

os com enunciações concretas. Assim pensaremos no gênero discursivo, na função, na circulação, no sujeito que 

fala, no outro do discurso, nos determinados usos, nos arranjos linguísticos, nos questionando sempre o porquê 

destes usos e não outros, considerando sempre que no discurso há ideologias, há intenções, são tentativas de 

produção de sentidos. Para tanto, tomaremos como base teórica alguns autores como: Albuquerque Júnior (1998; 

2011; 2014), Bakhtin (2011; 2006), Bortoni-Ricardo (2008), Macêdo (2011) Moita Lopes (2006; 2013), Rojo 

(2006) e Santos Filho (2012; 2012b), dentre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Lamentavelmente, nos dias de hoje esses estereótipos construídos via lígua(gem) ainda se perduram nos 

dias de hoje como podemos ver no enunciado a seguir que circulou nas redes sociais recentemente, no qual as 

personagens performatizam Lampeão e Maria Bonita, como matutos, atrasados principalmente por meio da 

vestimenta.  

Enunciado que circulou nas redes sociais, no dia 08/12/2014 marcando o dia do nordestino 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem recortada de um pôster no Facebook 
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Nesse enunciado, o Sertão é construído como a região seca, quase que sem vegetação, e os sujeitos 

sertanejo perfomatizam Lampião e Maria Bonita como sujeitos com vestes de coros, retrógados, dialogando 

assim como discursos anteriores que construíram essa região como desolada pela seca, região de sujeitos 

matutos, reforçando/mantendo tais estereótipos.  

Diante destes estereótipos, construídos via língua(gem) ao longo da história do Nordeste, surge o 

interesse e a necessidade de pensar e problematizar essa manutenção discursiva que constrói estereotipias acerca 

do Nordeste, de modo que possamos desconstruir tais discursos e construir outros olhares sobre essa região, pois, 

segundo Albuquerque Jr (2014), quando falamos em Nordeste algumas imagens vêm a nossa mente, como, por 

exemplo, a seca, o cacto, a caveira, o retirante, enfim, uma série de imagens que vão sendo construídas por toda 

uma produção cultural.  

Nesse raciocínio selecionamos como corpus uma cena de telenovela denominada “Império”, transmitida 

pela TV Globo. Nessa, focalizamos a fala do personagem Henrico, dono de um restaurante, e do Vicente, chefe 

de cozinha, nordestino, funcionário do restaurante do Henrico. Nesta cena, o Vicente está na cozinha fazendo 

uma nova experiência, reinventado um prato com gengibre. 

Temos a seguir a cena da telenovela denominada “Império”, transmitida  pela TV Globo. Nessa, 

focalizamos a fala do personagem Henrico, dono de um restaurante, e do Vicente, chefe de cozinha, nordestino, 

funcionário do restaurante Henrico. Nesta cena, o Vicente está na cozinha fazendo uma nova experiência, 

reinventado um prato com gengibre.  

 

Vejamos os enunciados a seguir. 

((Um cozinheiro pergunta pro Vicente)) 

Vicente: Hun, tá faltando um pouco de gengibre. 

Henrico: Gengibre(”) Parou, parou, parou. Você sabe que eu tenho horror a gengibre (+) você já viu gengibre 

em alguma receita aqui do Henrico? 

Vicente: Chefe é só (/)  

Henrico: Quem te autorizou a servir pratos fora do menu na minha ausência Vicente (”) 

Vicente: Chefe (+) foi só uma experiência (+) é claro que se os clientes gostassem eu ia dizer que a receita era 

sua imagina.  

Henrico: Claro, claro, mas é que eu nunca, jamais, em hipótese alguma serviria um prato que e levasse gengibre 

(+) sabe por que(”) porque é completamente fora da identidade do Henrico, do MEU restaurante (+) o que que 

você tá fazendo aí (”) (+) o que que é isso(”) quiabo(”)  

Vicente: É!  

Henrico: Frango com quiabo(”) 

Vicente: É reinventado chefe  

Henrico: Olha só (+) essa gororoba você come lá na sua terra (+) meu deus do céu (+) se eu não chego a tempo 

é capaz de você servir carne seca com jerimum pros clientes.  

Vicente: Chefe eu só tava tentando, eu, eu ia fazer uma experiência. 

Henrico: Olha só (+) deixa eu te explicar uma coisa. Eu assino o cardápio desse restaurante. Isso aqui não é a 

casa da mãe Joana pra ficar fazendo experiências com meus clientes e muito menos com meu dinheiro. (+) Dessa 

cozinha aqui, Vicente, só saem as minhas criações (+). Meu Deus do céu! Frango com quiabo.  

Vicente: é reinventado chefe  

Henrico: Não interessa (+) frango com quiabo (”) onde é que a gente vai parar(”) (+) 

Vicente: Desculpa chefe, desculpa. Achei que o senhor não ia se importar.  

Henrico: Eu tanto me importei com a sua experiência (+) que eu não quero mais você aqui por perto (+). 

Arruma a tua trouxa e vá embora! 

 

Essa cena da telenovela “Império”, por meio da linguagem verbal, utilizada pelo Enrico, ao enunciar para 

o Vicente, chefe de cozinha, do seu restaurante, é possível levantar inferências de que o Henrico menospreza e 

subestima o saber do Vicente, bem como suas origens, pois fala para o Vicente que o que ele está fazendo 

(frango com quiabo) é uma gororoba e que isso ele come na terra dele, o Nordeste, porque na identidade dele, 

sulista, esse tipo de recita é completamente fora da identidade do “Enrico”, do restaurante dele. Percebemos 

neste momento a visão etnocêntrica do Enrico em relação ao Vicente, como se o local de origem deste (Sudeste) 

fosse superior à terra natal do Vicente, o Nordeste 

É notório que há um tom de autoridade, não apenas pela linguagem verbal, mas também pelos gestos e 

articulações com o rosto e a postura do corpo. Seu olhar, por exemplo, está sempre em um patamar superior, por 

cima, pois este olha de cabeça erguida, diferentemente da postura que o Vicente assume, pois na condição de 

funcionário, diante do patrão, mantem uma postura que acaba o inferiorizando na situação interativa, visto que, 
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ao enunciar para o Henrico, fala em um tom baixo, suave, meio assustado, buscando se explicar e se desculpar. 

No entanto, Henrico nem ao menos deixa o Vicente terminar as frases. É perceptível por meio dos recursos 

semióticos que os personagens que performatizam, constroem, os nordestinos sofrem preconceito e são tratados 

como sujeitos pouco educados, retrógrados, atrasados.  

 

 

 

Figura 01: Fotos da cena da telenovela “Império” 

Fonte: Disponível em <https://www.google.com.br/search?q=>. Acesso em 12 de Agosto de 1016 

 

Quem é o “eu” que enuncia? o “eu” que enuncia é Agnaldo Silva. Quem é o “outro” para quem o eu 

enuncia? São os telespectadores, ou seja, os sujeitos que assistem tal novela. A telenovela é um gênero literário 

que pertence à esfera midiática e circula por todo o Brasil, tratando-se das brasileiras, 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 tablete, o celular (por 

meio da internet), o rádio etc. A função social da telenovela é o de influenciar as pessoas, seja por meio do modo 

se se vestir, um corte de cabelo, uma cor de esmalte, 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. Pois 

segundo Dionízio (2005), 

 

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 [...] (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. No 

entanto, alguns telespectadores questionam, discordam de determinadas coisas exibidas nas telenovelas, outras as 

tomam como verdade.  

Na cena analisada o Nordestino/sertanejo aparece como o sujeito pouco instruído. Com efeito, 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, ideias 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.  

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 o sujeito sertanejo/nordestino é pouco ou nada 

instruídos, sai do Nordeste/Sertão/Semiárido, vão para o Sul, em busca de uma vida melhor. Desta forma, os 

telespectadores, mesmo que nunca tenham tido uma dada aproximação com uma determinada região, por meio 

da telenovela chegam construir concepções imagens sobre dadas culturas, costumes, populações, muitas vezes os 

tomando como verdades. Deste modo, este enunciado analisado dialoga 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. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 
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 

https://www.google.com.br/search?q=
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sofredores devido à seca, ignorante,  mas como um “cabra macho”, “valente”, “bravo”, pois consegue sobreviver 

em meio a tamanha miséria. Tais discursos não condizem com a realidade, são tentativas de causar efeitos de 

sentidos por meio de discursos forjados que são repetidos com certa frequência, na tentativa de causar 

determinados efeitos de sentido. 

Dessa forma, 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). 

Portanto, diante do estudo realizado acerca da cena de telenovela, bem como outros gêneros discursivos 

situados em várias esferas da atividade humana, passamos a compreender que por meio de determinados usos, 

escolhas linguísticas e não outras, que essa região construída como uma região atrasada, sem progresso, sem 

desenvolvimento, retrógrada e que os sujeitos do nordestino/sertanejo são pouco instruídos, matuto. Com efeito, 

esses discursos aqui analisados dialogam entre si, e trazem um lugar uno. Assim, na medida em que estes 

discursos dialogam entre si, e esperam respostas, vão reforçando a ideia de seca, fome, miséria, de vida 

miserável, sem perspectiva de progresso. Com efeito, percebemos que esses discursos formam em grande 

medida o que compreendemos por Nordeste/Sertão e identidade nordestina/sertaneja. Deste modo, tais pesquisas 

possibilitaram o conhecimento de que nenhum discurso é ingênuo, visto que todos os usos linguísticos são 

pensados, na tentativa de alcançar os sentidos desejados. Assim, passamos a olhar para os discursos voltados 

para essa região de modo diferenciado, bem como compreender que os sujeitos são responsáveis pela construção 

social, nesse caso sertaneja, e que vão construindo discursos por meio dos usos linguísticos, construindo assim 

concepções de sertão, e de sertanejo, atribuindo a esses modos de ser e de viver. Assim, começamos a enxergar 

com “outros” olhos essa territorialidade e os sujeitos que vivem nela, compreendendo-os como construtos que se 

dão via pela lingua(gem),na medida em que discursos dialogam e  reafirmam/constroem determinada ideias. 

Assim, diante de tudo que foi estudado, podemos mencionar que os discursos referentes ao Sertão e aos 

sertanejos não condizem (ou podem não condizerem) com o real, pois esses são estereótipos, e, segundo 

Albuquerque Júnior (2014), vão sendo repetidos, repetidos, e repetidos e vão se tornando naturais, mas não o 

são. Assim, essas imagens, esses enunciados, sobre o Nordeste/Sertão e o nordestino(a) sertanejo(a) presentes 

nas mais diversas esferas da comunicação não são naturais; são construídos  social, cultural, política e 

historicamente, por meio da língua(gem).  
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RESUMO: As plantas medicinais possuem uma grande importância na história da vida humana, desde muito 

tempo atrás quando o homem aprendeu a fazer uso dessas espécies e principalmente nos dias atuais, que 

emprega a produção de derivados medicinais de maneira mais sofisticada, incluindo muitas plantas medicinais e 

derivados naturais que combatem diversos tipos diferentes de plantas. Este trabalho tem por intuito, discutir 

quimicamente a ação terapêutica da carambola. Para tanto foi realizado pesquisas bibliográficas em sites de 

busca como Scielo e Google acadêmico. Também foram feitas buscas nos portais periódicos Capes e Bireme. A 

Diabetes mellitus se divide em dois grupos distintos, o grupo tipo 1 em que as células beta do pâncreas são 

destruídas diminuindo a produção de insulina, caracterizando-se como um problema de origem autoimune; e o 

grupo tipo 2, que é um distúrbio ocasionado por diversos fatores e que acarreta na resistência periférica à 

insulina. A carambola é uma fruta muito comum em países tropicais, inclusive no Brasil, a literatura aponta que 

esta planta é oriunda da Ásia ou da Malásia, introduzida no território brasileiro em meados do século XVIII e a 

infusão de suas folhas são frequentemente usadas por diabéticos. Foi observado que se necessita de mais 

pesquisas para esclarecer a dúvida do verdadeiro uso das folhas da carambola como agente anti-

hiperglicemiante, pois, resultados de trabalhos distintos se contradisseram ao apontar esta funcionalidade da 

planta. Nenhuma pesquisa foi realizada por órgãos públicos como a Anvisa, OMS ou Ministérios de Saúde do 

Governo, sobre o tema em tela. 

PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais, combate a diabetes mellitus. 

The phytotherapeutic action of the leaves of the Star fruit in the fight 

against diabetes mellitus 

ABSTRACT: This work intends to discuss chemically the therapeutic action of the star fruit. For this, 

bibliographic research was carried out on search engines such  Scielo and Google academic. Searches were also 

made in the periodical portals Capes and Bireme. Medicinal plants have a great importance in the history of 

human life, since a long time ago when man learned to make use of these species and especially nowadays, 

which employs the production of medicinal derivatives in a more sophisticated way, including many medicinal 

plants and derivatives that fight against different types of plants. Diabetes mellitus is divided into two distinct 

groups, the type 1 group in which the beta cells of the pancreas are destroyed, decreasing insulin production, 

being characterized as a problem of autoimmune origin; and the type 2 group, which is a disorder caused by 

several factors and that leads to peripheral resistance to insulin. Star fruit is a very common fruit in tropical 

countries, including Brazil  literature indicates that this plant comes from Asia or Malaysia, introduced in t 

Brazilian territory in the middle of the 18th century and the infusion of its leaves are often used by diabetics. It 

was observed that more research is needed to clarify the doubt of the true use of the leaves of the Star fruit as an 

antihyperglycemic agent, because, results of different works were contradicted when pointing this functionality 

of the plant. No research was done by public agencies such as Anvisa, WHO or government's Ministries of 

Health, on the subject on screen. 

KEYWORD: Medicinal plants, fighting, diabetes mellitus. 
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INTRODUÇÃO 

Muitas plantas e derivados naturais que combatem o Diabetes Mellitus (DM), bem como plantas 

medicinais de variadas utilidades, vêm tendo seu lugar garantido em prateleiras de supermercados, casas de 

raízes e nos lares de muitos brasileiros, além de serem amplamente usadas em estudos para novas descobertas 

científicas (SANTOS, NUNES, MARTINS, 2012; DEFANI, OLIVEIRA, 2015). As plantas medicinais possuem 

uma grande importância na história da vida humana, desde muito tempo atrás quando o homem aprendeu a fazer 

uso dessas espécies e principalmente nos dias atuais, que emprega a produção de derivados medicinais de 

maneira mais sofisticada, e que também ajuda a população de baixa renda a economizar dinheiro, pois é capaz de 

substituir medicamentos sintéticos que por vezes já são derivadas, em parte, das plantas medicinais, por preparos 

caseiros a partir do ensinamento passado oralmente através das gerações (WEYKE, 1965; SANTOS, NUNES, 

MARTINS, 2012). Contudo deve-se sempre ter em mente que muitas plantas que possuem finalidade medicinal, 

contém uma série de outras substâncias químicas e que há a possibilidade de uma delas vir a fazer mal à saúde 

humana, o que exige estudos que comprovem a efetivação de tais plantas (DEFANI, OLIVEIRA, 2015).  

Existe uma série de plantas medicinais além da carambola, que possuem referências sobre suas 

finalidades terapêuticas, em específico para o tratamento da DM, entre elas podem ser citadas: o alho (Allium 

sativum), o cajueiro (Anacardium occidentale L.), a carqueja (Baccharis trimera), a cebola (Allium cepa), a 

insulina vegetal (Cissus sicyoides), o jambolão (Syzygium cumini), a pata-de-vaca (Bauhinia forficata), entre 

outras (GRANDI, 2014; DEFANI, OLIVEIRA, 2015).  

A Carambola (Averrhoa carambola) é uma fruta muito comum em países tropicais, inclusive no Brasil, 

a literatura aponta que esta planta é oriunda da Ásia ou da Malásia e foi introduzida no território brasileiro em 

torno do século XVIII. É uma árvore pequena, de caule ereto e ramificado, possui folhas compostas e suas flores 

são pequenas, pentâmeras e de cor rosada; sua multiplicação se dá por meio de sementes. Esta planta é 

pertencente à família oxalidáceae e seu fruto é bem famoso por seu sabor levemente cítrico e formato de estrela, 

que dá o seu nome em língua inglesa, star fruit (fruta estrela). Possui vitaminas A, B1, B2, B5, C, sais minerais 

(cálcio, fósforo e ferro) e também é fonte natural de ácido oxálico (BASTOS, 2004; NETO et al., 2004; 

PROVASI et al., 2005; NETO, 2014; VANELLI, CORRÊA, CORRÊA, 2014; GRANDI, 2014; OLIVEIRA, 

AGUIAR, 2015; CHAVES, 2017).   

É apontado que existe um perigo conhecido acerca do consumo do fruto da carambola, que está ligado a 

duas substâncias que seriam as causadoras de ataque nefrotóxicos e neurológicos em pacientes com Insuficiência 

Renal Crônica (IRC), que um único consumo da fruta ou de um derivado já é suficiente para desencadear crises 

epilépticas, dormência e fraqueza, soluços, vômitos, entre outros, podendo levar tais paciente até a morte. Uma 

destas substâncias seria uma neurotoxina, nomeada pela Universidade de São Paulo como caramboxina, e a outra 

é o próprio ácido oxálico (oxalato), que é bem presente no fruto e que pode provoca nefropatia e também ataques 

neurológicos (NETO et al., 2004; NETO, 2014; VANELLI, CORRÊA, CORRÊA, 2014; OLIVEIRA, AGUIAR, 

2015). 

Na fitoterapia as folhas, frutos ou ramos da carambola são usados através da infusão, para diversos 

empregos medicinais diferentes, tais como febrífugo, anti-hemorroidal, infecção nos rins e bexiga, picadas de 

insetos, estimulante de apetite e a sua função que é mais explorada e apontada na literatura é no combate à 

diabetes mellitus (PROVASI et al., 2001; GRANDI, 2014). Também é apontada que uma outra espécie da 

família oxalidáceae possui igualmente características medicinais, a biri biri (Averrhoa Bilimbi), que também tem 

sua origem derivada da Malásia. Em testes com roedores com diabetes induzido por estreptozotocina, apontaram 

que o extrato etanoico obtido das folhas da biri biri também apresentaram propriedades hipoglicêmicas, 

hipotrigliceridêmicas e antioxidante (PROVASI et al., 2005). Estudos apontam que tais frutos possuem a mesma 

toxidade da carambola em relação ao oxalato, contudo ainda não referenciadas sobre a presença da caramboxina 

(PASCHOALIN et al., 2014; NETO, 2014). 

Apesar que o uso das folhas de carambola contra o diabetes ainda não tenha sido realmente 

comprovado, pois existem divergências nos resultados encontrados, já existem medicamentos não-insulínicos à 

base de tais partes vegetais, como é o caso do Glico-Vitae® (GV). Rodrigues et al. (2010), apontam que a infusão 

das folhas da carambola não obteve resultados positivos em diabéticos, isto a partir de testes com 22 pessoas. Já 

Provasi et al. (2001) apresentaram que o extrato GV, que possui basicamente um extrato extraído diretamente 

das folhas da carambola (um fitoterápico), possui resultados anti-hiperglicemiante a partir da dose de 30 mg/kg. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Os procedimentos metodológicos se dão em caráter de análise de literatura, encontrando-se estruturados 

a partir da realização de pesquisas bibliográficas sobre a utilização das folhas e de outras partes da planta da 

carambola, por pessoas que possuem o Diabetes mellitus, bem como comparar dados de pesquisas antigas e 

recentes, refletindo os resultados divergentes encontrados em diferentes artigos.  

Para a realização deste trabalho foi realizado pesquisas bibliográficas em sites de busca como o Scielo e 

o Google acadêmico. Tendo como fonte de buscas as seguintes palavras-chaves: “carambola”, “carambola 

medicinal”, “diabetes mellitus”, “efeito antidiabético da carambola” e “plantas medicinais para o combate a 

diabetes”.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A DM é uma anormalidade que segundo Rodrigues et al. (2010), representava em 2004 cerca de 7,8% 

da população com mais de 20 anos de idade nos Estados Unidos e no ano de 2005, estimava-se que pelo menos 

11% da população com mais de 40 anos do Brasil, fosse diabética. Ainda segundo os autores, este problema de 

saúde trata-se de “um grupo heterogêneo de distúrbios caracterizados por anormalidade no metabolismo dos 

carboidratos, das proteínas e dos lipídios, que leva a elevados níveis de glicose no sangue”. 

A DM se divide em dois grupos distintos, na DM tipo 1 em que as células beta do pâncreas são 

destruídas diminuindo a produção de insulina, caracterizando-se como um problema de origem autoimune; e a 

DM tipo 2, que é um distúrbio ocasionado por diversos fatores e que acarreta na resistência periférica à insulina 

(DEFANI, OLIVEIRA, 2015). 

Foi possível perceber (Tabela 1) que das fontes de busca usadas a que apresentou mais dados foi o 

periódico Capes, apresentando um total de 857.820 (oitocentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte) 

resultados para as cinco buscas realizadas, contudo, cerca de 99,76% dos artigos encontrados eram referentes 

apenas a “DM”. No Google Acadêmico foi proporcionado perceber resultados em todas as palavras-chaves, 

ficando com um total de 67.145 (sessenta e sete mil e cento e quarenta e cinco). As fontes de busca Bireme, 

Scielo e Capes não apresentaram nenhum resultado referente a “plantas medicinais para o combate a diabetes”, 

ficando com 410.448 (quatrocentos e dez mil e quatrocentos e quarenta e oito), 857.820 (oitocentos e cinquenta e 

sete mil e oitocentos e vinte) e 81 (oitenta e um), respectivamente.  

Tabela 1 – Resultado de buscas na Internet 

 Resultados das buscas 

Termos buscados Bireme 

 

Capes 

 

Google 

acadêmico 

Scielo 

 

Carambola 178 1.883 27.100 77 

Carambola medicinal 15 256 7.500 2 

Diabetes mellitus 410.240  855.679   26.300 2  

Efeito antidiabético da carambola  15 2  165  __ 

Plantas medicinais para o combate a 

diabetes  

__   __  6.080  __ 

Total de resultados  410.448 857.820   67.145 81  

Fonte: Dados do autor. 
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Contudo, fez-se necessário uma análise de literatura, fazendo uso de estudos antigos e contemporâneos 

obtidos a partir de testes com animais e seres humanos, para que sejam comparados os resultados distintos que 

são apontados na literatura, já que Rodrigues et al. (2010), apontaram através de testes realizados com 22 

pessoas que tinham DM tipo 2, no qual 11 foram as amostras testes que tiveram administração de infusão de 

folhas de Averrhoa carambola e 11 foram as de controle, que não consumiram a infusão, em que ficou evidente 

que não houve mudança alguma nas taxas de glicemia coletadas em ambos grupos, o que indica a não atuação da 

planta para o combate a diabetes. Por outro lado, após uma série de testes de determinação do perfil 

cromatográfico do extrato GV e ensaios biológicos com roedores e cães, ficou comprovado que o medicamento 

GV a partir da dose de 30 mg/kg, tendendo até uma dose de 500 mg/kg, possui ação anti-hiperglicemiante ao 

mesmo tempo que não demonstrou nenhum indicativo de nefropatia ou morte pelo uso do produto (PROVASI et 

al., 2001).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 A partir da análise realizada em diversos artigos, percebeu-se que ainda há a incerteza do verdadeiro uso 

das folhas da carambola para a produção de derivados medicinais, isto por conta das divergências dos resultados. 

É possível concluir que somente com mais pesquisas e novos testes realizados devidamente com pacientes, pode-

se ter a comprovação do seu verdadeiro valor como planta medicinal. Como não foi encontrado nenhum indicio 

de toxidade dos produtos derivados, tanto das infusões, quanto do extrato GV, os pacientes podem fazer uso de 

tais produtos, desde que obtenham alguma orientação médica sobre este assunto. O Brasil é um país com vasta 

quantidade de espécies vegetais que necessitam de atenção e estudo, boa parte delas tem a sua função medicinal 

apontada na cultura popular, cabendo aos cientistas e pesquisadores continuar com o árduo trabalho de 

descobrirem pouco a pouco acerca destas e outras riquezas da flora brasileira. Também foi possível perceber que 

há bastante fonte em relação ao uso medicinal da carambola, apontado principalmente para pessoas que sofrem 

de DM, mas que estes dados precisam de mais pesquisas para evidenciar a efetivação desta planta.  
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RESUMO: Este trabalho tem o intuito de explicar quimicamente a ação nefrotóxica do fruto da carambola 

(Averrhoa carambola). Para tanto foi realizado pesquisas bibliográficas em sites de busca como o Scielo e o 

Google acadêmico. Também foram feitas buscas nos portais periódicos Capes e Bireme. A carambola é uma 

fruta rica em vitaminas A, C e também do complexo B, possui baixa quantidade de calorias e é famosa por sua 

beleza e por seu sabor levemente cítrico. É derivada do continente Asiático e encontrada com muita frequência 

em países tropicais, como o Brasil. O consumo desta fruta tropical está diretamente ligado a diversos casos de 

ataque ao sistema nervoso central e de nefrologia, tendo como vítimas pessoas em jejum e com problemas de 

insuficiência renal. Pesquisas da Universidade de São Paulo apontaram que nesta fruta há uma substância que é 

realmente a causadora de males a saúde humana. Por isso a importância de pesquisar sobre os perigos do 

consumo da carambola, os principais testes realizados e sua evolução. Mas pode-se perceber que as substâncias 

tóxicas encontradas nos frutos da carambola são o oxalato e a caramboxina e que ambas podem desencadear 

problemas neurológicos, contudo, há evidencias de que pessoas em jejum também podem ser vítimas deste fruto 

e que a melhor forma de tratamento é a hemodiálise. Contudo, encontrou-se divergências de resultados em 

alguns trabalhos, sendo necessário continuação em tais pesquisas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Caramboxina, doenças renais crônicas, hiperexcitabilidade no cérebro, oxalato. 

 

The nephrotoxic action of Star fruit: a chemical approach 

 
ABSTRACT: This work aims to chemically explain the nephrotoxic action of the fruit of the star fruit 

(Averrhoa carambola). For this, bibliographic research was carried out on search engines such as Scielo and 

Google academic. Searches were also made in the periodical portals Capes and Bireme. The star fruit is a fruit 

rich in vitamins A, C and also the B complex, has a low calorie content and is famous for its beauty and slightly 

citrusy flavor. It is derived from the Asian continent and found very often in tropical countries, such as Brazil. 

The consumption of this tropical fruit is directly linked to several cases of attack to the central nervous system 

and nephrology, having as victims people fasting and with problems of renal failure. Research from the 

University of São Paulo pointed out that in this fruit there is a substance that is actually the cause of ills to 

human health. Therefore the importance of researching on the dangers of star fruit consumption, the main tests 

carried out and their evolution. But it can be seen that the toxic substances found in the fruit of the star fruit are 

oxalate and caramboxina and that both can trigger neurological problems, however, there is evidence that people 

in fasting can also be victims of this fruit and that the best form of treatment is hemodialysis. However, there 

were divergences of results in some studies, being necessary continuation in such researches. 

 

KEYWORD: Caramboxin, chronic kidney disease, hyperexcitability in the brain, oxalate. 

 

INTRODUÇÃO 

A carambola (Averrhoa carambola) é uma fruta oriunda da Ásia e muito consumida e cultivada nos 

países tropicais, inclusive no Brasil, a qual foi introduzida no século XVIII. Este fruto pertencente a famílias das 
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Oxalidáceae é famoso por seu formato de estrela e sabor levemente cítrico, possui vitaminas A, C e também do 

complexo B (BASTOS, 2004; NETO, et al., 2004; NETO, 2014; VANELLI, CORRÊA, CORRÊA, 2014; 

OLIVEIRA, AGUIAR, 2015; CHAVES, 2017).   

Todo o perigo conhecido acerca do consumo da carambola está ligado a duas substâncias amplamente 

apontadas como causadoras de malefícios à saúde de pessoas com Insuficiência Renal Crônica (IRC), em que um 

consumo pode ser seguido de sintomas de crises epilépticas, dormência e fraqueza, soluços, vômitos, entre 

outros, podendo acarretar até a morte de tais pacientes. Uma destas substâncias é uma neurotoxina, nomeada pela 

Universidade de São Paulo como caramboxina, e a outra é o ácido oxálico (oxalato) (Figura 1), que acarreta 

nefropatia e também ataques neurológicos (NETO, et al, 2004; NETO, 2014; VANELLI, CORRÊA, CORRÊA, 

2014; OLIVEIRA, AGUIAR, 2015). 

A carambola possui uma “prima” da mesma família Oxalidáceae, conhecida como Bilimbi ou Biri biri 

(Averrhoa bilimbi), ambas são oriundas da mesma região e tem seus frutos ricos em oxalato, contudo, possuem 

utilidades diferentes, já que a Bilimbi é bastante ácida, sendo utilizada amplamente para a produção de picles, 

vinagre e geleias, e se diferenciam também em seu formato, enquanto a carambola tem cinco lobos pontudos na 

sua horizontal, a Bilimbi tem lobos levemente arredondados. É encontrada em países tropicais e no Brasil é 

encontrada principalmente nos estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará e Santa Catarina. Como a carambola, 

suas folhas também são geralmente usadas para tratamento de algumas doenças como hipertensão e diabetes. A 

maior preocupação deste fruto é que também possui o oxalato igualmente a carambola, o que contribui para que 

possa causar lesões renais agudas e ataques neurológicos (PASCHOALIN, et al, 2014; NETO, 2014). 

A primeira divulgação que aponta o fruto da carambola como desencadeador de problemas no Sistema 

Nervoso Central (SNC) foi na Malásia, onde Muir e Lam (1980), apontam que conseguiram comprovar tal fato 

através de experimentos em ratos. Foi percebido que o extrato desta fruta desencadeava convulsões nos 

pequenos mamíferos, sintomas parecidos com os que atingiam os humanos após o consumo deste fruto 

(BARRETTI, 2015). O primeiro caso de ataque após o consumo de carambola de que se tem notícia no Brasil, 

foi no ano de 1993, quando alguns pacientes que faziam hemodiálise por conta de problemas renais vieram a 

desencadear crises de soluços, e ambos tinham em comum somente o fato de terem consumido o fruto ou algum 

derivado da carambola (MARTINS, CARAMORI, BARRETI, 1993). A partir destes casos houveram pesquisas 

brasileiras de grande relevância no meio científico sobre esta neurotoxina, mas foi somente no ano de 2013 que 

foi descoberto a toxina que causava tais males, sendo batizada como caramboxina (VANELLI, CORRÊA, 

CORRÊA, 2014). 

Vanelli, Corrêa, Corrêa (2014) e Oliveira, Aguiar (2015) apontam que o oxalato pode ser causador tanto 

de problemas neurológicos, quanto de nefropatia. Para efetivação foram realizados experimentos com 

camundongos nefrectomizados que foram alimentados com o extrato do fruto da carambola, com a proporção de 

2 mL/100 g de massa corporal, o que lhes causou convulsões, isto por conta da baixa filtração dos cristais de 

oxalato pelos rins das vítimas. Contudo, é importante mensurar que existem outras fontes vegetais que possuem 

alto teor de oxalato, mas que até então não há relatos de danos a pessoas com IRC, como é o caso do farelo de 

trigo (457,4 mg/100 g) e do espinafre (180-730 mg/100 g), contra (80-730 mg/ dL) da carambola (NETO, 2014). 
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É percebido que pessoas com problemas nas funções renais não são capazes de eliminar as toxinas 

encontradas na carambola, principalmente a caramboxina que é um composto não peptídico, possui baixo peso 

molecular, ≥ 500, e que acaba adentrando mais facilmente na corrente sanguínea do que o oxalato e quando 

alcança os receptores do sistema nervoso, começa-se os efeitos da intoxicação (VANELLI, CORRÊA, 

CORRÊA, 2014; CAETANO, LORIVAL, 2017; CHAVES, 2017). Neto, et al, (2004, p. 4), apontam que a ação 

dessa neurotoxina “se deve a uma perturbação predominantemente do sistema GABAérgico, através da alteração 

da ligação do GABA a seus receptores”, aumentando a excitabilidade de todo sistema nervoso central 

(OLIVEIRA, AGUIAR, 2015). O GABA, é o principal neurotransmissor inibitório no SNC dos mamíferos, 

sendo este um aminoácido neuroativo (VANELLI, CORRÊA, CORRÊA, 2014).  

 
Figura 1 – Neurotoxinas da carambola. 

Fonte: CAIRASCO et al., 2013. 

 

Umas das primeiras localidades do Brasil a sair na frente na divulgação pública a respeito do perigo do 

consumo da carambola por pessoas com problemas renais foi à cidade de Jahu, em São Paulo, que sancionou a 

Lei Municipal nº 4.277, de maio de 2009, que obriga hospitais e centros públicos e privados de atendimento à 

saúde, manterem fixos nos murais de avisos um cartaz com as dimensões mínimas de 40 (quarenta) e 20 (vinte) 

centímetros de horizontal e vertical, respectivamente, avisando que “O consumo da fruta carambola, por pessoas 

com insuficiência renal, pode causar soluços, convulsões e até a morte quando ingerida em grande 

quantidade”(JAHU, 2009).  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Os procedimentos metodológicos se dão em caráter de análise de literatura, encontrando-se estruturados 

a partir da realização de pesquisas bibliográficas sobre a periculosidade do consumo da carambola por pessoas 

que possuem problemas renais ou que estejam em estado de jejum, bem como comparar dados de pesquisas 

antigas e recentes, refletindo os resultados divergentes encontrados em diferentes artigos.  

Foram realizadas pesquisas bibliográficas nos sites de busca Scielo e o Google acadêmico. Também 

foram feitas buscas nos portais periódicos Capes e Bireme. As palavras-chaves usadas para a pesquisa em cada 

site e periódico, foram: “carambola”, “toxidade da carambola”, “caramboxina”, “carambola tóxica”, “doença 

renal”, “doença renal e carambola” e “nefropatia e carambola”. Conforme está disponível na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Resultado de pesquisas nos sites. 

 Resultados das buscas 

Termos buscados Bireme 

 

Capes 

 

Google acadêmico Scielo 

Carambola 178 1.883 27.100 77 

Toxidade da carambola - - 522 - 

Caramboxina 2 2 17 2 

Carambola tóxica _ 2 1.100 1 

Doença renal 320.335 2.165 61.500 1.346 

Doença renal e carambola 3 5 361 2 

Nefropatia e carambola 2 1 76 1 

Total de resultados 320.520 4.058 90.676 1.429 

Fonte: Dados do autor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível perceber que das fontes de busca usadas a que apresentou mais dados foi o periódico 

Bireme, apresentando um total de 320.520 (trezentos e vinte mil e quinhentos e vinte) resultados para as 7 (sete) 

buscas (palavras-chaves) realizadas, contudo, cerca de 99,94% dos artigos encontrados eram referentes apenas a 

doenças renais, isto porque este periódico é voltado principalmente para a ciência da saúde. No Google 

acadêmico foi proporcionado perceber resultados em todas as palavras-chaves, ficando com total de pesquisas de 

90.676 (noventa mil seiscentos e setenta e seis). As fontes de busca Scielo e no Capes não apresentaram nenhum 

resultado referente a “toxidade da carambola”, ficando com 4.058 (quatro mil e cinquenta e oito) e 1.429 (um mil 

quatrocentos e vinte e nove), respectivamente.   

Pessoas com problemas renais devem evitar o consumo do fruto da carambola sem antes solicitar algum 

parecer medico, tendo em vista, que este fruto realmente apresenta perigo para as pessoas que possuem ou não 

IRC, de acordo com a experimentação feita em cobaias e pelo que foi constatado em pacientes (OLIVEIRA; 

AGUIAR, 2015). 

Segundo Neto (2004) e Oliveira, Aguiar (2015), a melhor forma para tratar casos de intoxicações 

causadas pelo consumo de carambola é a hemodiálise, devendo esta ser feita o mais rápido possível, o que 

aumentará as chances de sobrevivência do paciente.  

Entretanto Chan et al. (2009), Moreira et al. (2010) e Vanelli, Corrêa, Corrêa, (2014) relatam casos de 

piora de pacientes após o uso da hemodiálise convencional e que uma forma que se mostrou verdadeiramente 

eficaz foi a hemodiálise com uso do carvão ativado, obtendo resultados após oito horas de tratamento.  

Também foi comprovado ataques, em pessoas que possuíam atividades renais consideradas como 

normais, contudo se encontravam em jejum, mas não chegaram a precisar passar por hemodiálise (NETO, 2014). 

 

CONCLUSÃO 
 

Pode-se perceber que o desconhecimento das propriedades da carambola (caramboxina e o oxalato) por 

parte da população, se deve em maior parte, pelo pouco conhecimento e repercussão do assunto entre a 

população de nível nacional. A partir do momento em que a população mundial, principalmente a dos países 

tropicais, estiverem realmente a par do perigo que pessoas com problemas renais ou em estado de jejum 
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assumem ao consumir carambolas é que se poderá haver a diminuição de diversos casos clínicos sobre o tema 

em tela, possibilitando que diversas vidas sejam resguardadas desse perigo.  

Outro fator alarmante é em relação a quantidade de trabalhos disponíveis nas fontes de buscas em que 

foram realizadas as pesquisas, pois dos 385.346 (trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos e quarenta e seis) 

trabalhos encontrados sob a busca de “doença renal”, menos de 1% se referem ao perigo oferecido pelo consumo 

da carambola. Isto comprova que mesmo a descoberta deste perigo sendo tão antiga, o meio cientifico ainda 

dispõe de pouquíssimas pesquisas, ainda mais por esta ser uma informação que pode vir a prevenir e salvar 

vidas. 

É evidente que as toxinas são realmente causadoras de tais problemas nefrotóxicos e neurológicos, bem 

como, são sintomas comuns em pacientes urêmicos intoxicados pela carambola, independente do processo 

dialítico, ou até mesmo em pacientes em jejum. Cabe a todo corpo de profissionais da saúde, principalmente aos 

médicos e nutricionistas, disseminar tal conhecimento entre seus pacientes, se possível objetivando que alcance a 

toda população, prioritariamente as pessoas que possuem problemas renais. Também ficou evidente que se 

houver a divulgação do perigo do consumo da carambola por pessoas com IRC pelas Secretarias Municipais de 

Saúde e de Educação e/ou através de decretos das Câmaras Municipais de vereadores, assim como aconteceu em 

Jahu/SP, seria possível que esta informação fosse propagada com maior facilidade entre a população, podendo 

salvar vidas.  
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo utilizar atividades extra sala, para estimular, observar, questionar e 

facilitar a interação com o meio ambiente.  As trilhas, enquanto instrumento pedagógico para a educação 

ambiental ou ecologia ambiental devem explorar o raciocínio lógico, incentivar a capacidade de observação e 

reflexão, além de apresentar conceitos ecológicos e estimular a prática investigatória. Na primeira metodologia 

Para essa aula, os alunos se deslocaram para a Serra da Mangabeira no lado nordeste do município de Arapiraca, 

distante cerca de 5 km do centro. Na segunda parte, a visitação foi ao povoado Bom Jardim no lado leste do 

município de Arapiraca, distante cerca de 10 km do centro. Na última trilha pode-se ressaltar uma área conhecida 

por seu lago da Perucaba se encontra no lado oeste de Arapiraca, com 5 km de distância do centro. A trilha 

ecológica propicia dados qualitativo e quantitativo, entretanto as observações feitas com base à mesma vêm de 

cunho sensitivo, olfativo e do campo da visão, com isso pode-se concluir que as observações mais importantes 

nos outros dados foram de suma, devido a qualidade proposta pelo ambiente. Como conclusão observou-se que, 

o uso de atividades ao ar livre propicia uma experiência direta e mais significativa como método de 

aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Campo. Diversidade. Entomologia. 

 

Ecology and conservation: an extra look 
 

ABSTRACT: This article aims to implement an extra task to stimulate, observe, question and facilitate 

interaction with the environment. Trails, while they are a pedagogical tool for environmental or ecological 

education, should be explored, logical reasoning, an ability to observe and reflect, and to carry out ecological 

tests and stimulate research. In the first class, for this class, the students were displaced to Serra da Mangabeira 

on the northeast side of the municipality of Arapiraca, distant about 5 km from the center. In the second part, a 

visit to the village Bom Jardim in the east of the city of Arapiraca, distant about 10 km from the center. The last 

visit can be made in an area known for its lake of Peru, in the center west of Arapiraca, with 5 km distance of the 

center. The ecological trail provides qualitative and quantitative data, such as donations made on the basis of the 

same type of knowledge, olfactory and field of vision, with this can be done based on the most important 

information of the other themes in relation to the theme, due to quality proposed by the environment. As 

conclusion was observed, the use of outdoor activities provided a direct and more significant experience as a 

learning method. 

 

KEYWORDS: Field, Diversity, Entomology. 

 

INTRODUÇÃO  

O processo de ensino e aprendizagem é um procedimento muito complexo, que envolve entrega tanto do 

docente quanto dos discentes. Para que possa acontecer, deve haver uma sintonia somada a interesses e 

empenhos vindos de todo corpo formador do espaço escolar (Aureliano, 2016). 

mailto:smarta41@yahoo.com
mailto:carllos_miguel1@hotmail.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1356 

Nesse contexto, destaca-se a aula de campo como um importante recurso didático, facilitador da 

aprendizagem, tendo em vista as necessidades por busca de estratégias didáticas que facilitem a relação entre 

professores e alunos, pois o trabalho fora da sala de aula tende a auxiliar a construção do conhecimento 

(AURELIANO, 2016). De acordo com Lima e Assis (2005, p. 112), “o trabalho de campo se configura como um 

recurso para o aluno compreender o lugar e o mundo, articulando a teoria à prática, através da observação e da 

análise do espaço vivido e concebido”. 

O ensino de ciências pode se processar em diferentes contextos educacionais e espaciais. Para cada 

contexto, diferentes definições e caracterizações são consideradas. Dentre estes contextos, trataremos do ensino 

de ciência em espaços não-formais ou ambientes extra-escolares, inseridos na educação formal ou educação 

escolarizada, na concepção de Fernández (2006). 

Embora a dimensão dos aspectos subjetivos na educação seja mais amplamente discutida no âmbito da 

filosofia, ou mesmo da psicologia, pode-se notar muitos avanços nos casos do ensino de Ciências sobre o papel 

de interesses e motivação, dos ambientes observados para a aprendizagem dos conteúdos científicos 

(MOTOKAM, 2015). 

Segundo Potvin & Hasni (2014) comentam sobre o desinteresse de estudantes do ensino básico acerca de 

Ciências, indicando que seu declínio é decorrente da distância entre o que a escola oferece e o que os alunos 

desejam, ou seja, de forma descontextualizada de seu cotidiano. No Ensino de Ciências (EC), Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicações (TDICs) potencializam mudanças, ao favorecerem a imersão dos alunos 

na construção de conhecimento, a partir de práticas ativas e colaborativas de investigação, desenvolvimento de 

modelos, envolvimento em simulações realistas (POTVIN & HASNI, 2014) 

As trilhas, enquanto instrumentos pedagógicos para a educação ambiental ou ecologia ambiental devem 

explorar o raciocínio lógico, incentivar a capacidade de observação e reflexão, além de apresentar conceitos 

ecológicos e estimular a prática investigatória. Para Capotti et al (2010), trilhas traduzem para os alunos 

visitantes das áreas naturais os fatores que estão além das transparências, como as leis naturais, histórias e fatos 

(CAPOTTI et al, 2010).  

A Ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e seu meio na seguinte escala temporal, 

ou seja, como os organismos se comportam diante das variações periódicas de seu meio (FONSECA & 

CALDEIRA, 2008).  

Ao longo dos anos a sociedade vem transformando o resgatar a ecologia e o meio ambiente com uma 

visão de cuidadosa e sustentável. Pois mais que haja um declínio pela degradação ambiental, ainda se tem 

positividade em ações como trilhas e preservação (FRIGO et al, 2013).  

Tendo assim o propósito de estimular os grupos de alunos a um novo campo de percepções, novas 

experiências e oportunidades de aprimorar os conhecimentos já vivenciados na teoria associado com práticas 

tornando os conteúdos mais atrativos/interessantes para absorção de dados com objetivo de levá-los a observar, 
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experimentar, questionar, sentir e descobrir os vários sentidos e significados relacionados aos diversos tema 

selecionado/abordado. 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

1ª aula de campo – Serra da mangabeira 

Para essa aula, os alunos se deslocaram para a Serra da Mangabeira no lado nordeste do município de 

Arapiraca, distante cerca de 5 km do centro. A serra tem uma elevação de 74 m. Para a atividade avaliação da 

fauna edáfica na serapilheira, foram usados quatro piquetes de tamanho pequeno com 50 cm, para dividir o 

transecto. Após a separação do material do solo, foram colocados em quatro sacos plásticos – com capacidade 50 

L e os insetos coletados em frascos com álcool a 70 %. Todo o material recolhido, mostrado na imagem (1a;b), 

foi levado para o laboratório para a triagem e devida identificação. Os dados foram analisados e submetidos ao 

programa excel para a elaboração dos gráficos. 

 

Imagem 1: (a) Momento  de delimitação para coleta da serapilheira. (b) Momento pós coleta de serapilehira. 

Dados levados para triagem.  

 
Fotos: Dados da pesquisa.  

 

2ª aula de campo – Área de cultivo agroecológico; povoado Bom Jardim  

 

Para essa aula, os alunos se deslocaram para o povoado Bom Jardim no lado leste do município de 

Arapiraca, distante cerca de 10 km do centro. Trata-se de uma área com agricultura familiar com 2,0 hectares.  

Os procedimentos nesta aula foi fazer um levantamento de espécies vegetais no cultivo agroecológico 

(hortaliças, plantas companheiras, daninhas ou infestantes, árvores utilizadas para a proteção do cultivo, barreira 

de ventos etc.) como mostrado parcialmente na imagem (2c), animais para relacionar com o cultivo. Os dados 

encontrados serão submetidos ao programa excel para a elaboração dos gráficos. 

a b 
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Imagem 2: (c) Foto da horta do povoado Bom Jardim município de Arapiraca- Al.   

 
Foto: Dados da pesquisa 

3ª aula de campo – Trilha Ecológica Perucaba vivo 

 

A área do lago da Perucaba se encontra no lado oeste de Arapiraca, com 5 km de distância do centro. 

Nessa aula houve a escolha na área na trilha de sua preferência e no momento que fosse adequado na caminhada, 

testar os seus sentidos nas orientações abaixo, construindo um gráfico, a partir da percepção dos sentidos (visão, 

olfato e tato), como mostrado na imagem (3d;e), com o preenchimento dos escores qualitativos, preenchendo 

com um traço vertical para cada avaliação, pois o objetivo foi avaliar as sensações da fisiosonomia (cobertura 

vegetal) e do solo na percepção dos sentidos (visão, olfato e tato). Nessa atividade foi utilizada um quadro para 

registrar as sensações observadas na trilha com os participantes. 

 

Quadro 1. Itens a serem observados com os participantes da trilha no entorno do lago da Perucaba. 

Ìtem a ser observado 
Avaliações a serem 

Ótimo Bom Regular Ruim 

1.Quanto à trilha ecológica (cenário).     

2.Quanto aos odores na trilha (recursos 

naturais). 
    

3.Quanto à visão (cenário dos recursos naturais 

– Ex.: água, ervas, arbustos, árvores). 
    

4.Quanto ao tempo (clima) – Tato e visão.     

5.Quanto à trilha (solo ao caminhar – tato)     

Fonte: BARROS, 2018. 

 

c 
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Foto 3: (d) Plantação de Árvores no final da trilha, um dos momentos que pode ser registrado a percepção do 

tato; (e) Lago da Perucaba registrado parcialmente, onde pode ser notado o sentindo da visão.  

 
Foto: Dados da pesquisa  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Usando a metodologia de catação manual, foi possível coletar 24 formigas, 3 moscas, 2 

exoesqueletos de cigarra, 5 joaninhas e 1 escorpião, todas da mesma classe, com exceção do Aracnídeo. 

Pode-se observar na tabela 1, que a área florestal apresenta uma determinada fauna diferenciada, 

resultando em uma diversidade significativa para estudos no ambiente. 

 

 Tabela 1. Classe, ordem e família da fauna edáfica de serapilheira no povoado de Mangabeiras em Arapiraca - 

AL. 

          Mês          Abril   

Grupo  

Classe     Ordem                            Família            Total  

            Insecta                Hymenoptera                   Formicidae                24              

  Insecta                   Diptera                            Muscidae                   3                           

            Insecta                  Hemiptera                        Cicadidae                   2   

            Insecta                 Coleoptera                     Coccillinidae                 5 

           Aracnideo              Scorpiones                      Buthidae                     1 

Fonte: LIMA, 2018. 

 

                Segundo Thomanzini et al. (2002) os insetos são considerados bons indicadores dos níveis de impacto 

ambiental, devido a sua grande diversidade de espécies e habitat, além da sua importância nos processos 

biológicos dos ecossistemas naturais, propiciando uma qualidade diversificada na natureza (THOMANZINI et 

al, 2002). 

De acordo com Bolico et al. (2012) o grupo Formicidae é responsável por várias funções ecológicas, 

como dispersão de sementes, estruturação física e química do solo, predação, ciclagem de nutrientes, entre 

outras, logo sua aparição no ambiente é notável e muitas vezes em quantidades demasiadas. Vale ressalta o papel 

d e 
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de outras ordens e famílias que desempenha um trabalho funcional no ecossistema, viabilizando também funções 

ecológicas notáveis (BOLICO et al, 2012). 

O número de espécies e de organismos que possam corresponder à uma área que tenha uma densa 

quantidade de serapilheira, determina uma parte da população na mesma como mostrado Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Dados coletados a partir da triagem serapilheira, coletada no povoado de Mangabeiras em Arapiraca 

– AL. Sendo o maior percentual as folhas com 51,17%, galhos 30,12%, cascas 12,71%, flores 4% e outros 

(pedras, penas e solos) 2%. 

Fonte: LIMA, 2018. 

 

Tendo maior quantidade de vegetação como folhas, galhos, flores, do que pequenos animais como 

formigas, moscas, etc., porém cada um tem sua funcionalidade e desempenho, trazendo um equilíbrio ecológico.   

A tabulação de informações na segunda trilha foi distribuída conforme mostrado na Tabela 2.  
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Tabela 2: Dados coletados a partir da observação do ambiente, as espécies vegetais de suma importância para o 

consumo e comercialização. Os seguintes dados foram recolhidos do povoado Bom Jardim no lado leste do 

município de Arapiraca-Al. Os nomes científicos foram retirados de livros, artigos e sites.  

  Hortaliças       Nome cientifico               Árvores Frutíferas         Nome cientifico  

Acelga 

Agrião 

Alface  

Alho poró 

Almeirão  

Beterraba  

Brócolis  

Cebolinha 

Cebola  

Cenoura 

Couve-flor  

Espinafre 

Pepino 

Pimentão  

Quiabo  

Tomate 

Repolho  

Rúcula  

Salsa 

Beta vulgaris L. 

Nasturtium officinale sp. 

Lactuca sativa L. 

Allium ampeloprasum L. 

Cichorium intybus L. 

Beta vulgaris L. 

Brassica oleracea 

Allium schoenoprasum 

Allium cepa L. 

Daucus carota L. 

Brassica oleracea L. 

Spinacia oleracea 

Cucumis sativus 

Capsicum annuum 

Abelmoschus esculentus  

Solanum iycopersicum 

Brassica oleracea L. 

Eruca sativa L. 

Petroselinum crispum (Mill.) 

Persea americana  

Malpighia punicifolia L. 

Morus Alba L. 

Musa sp. 

Spondias mombin 

Anacardium orcidentali  

Prunus avium L.  

Cocos nucifera L. 

Psidium guajava 

Anona muricato L. 

Artocarpus integrifolia L. 

Ziziphus joazeiro 

Citrus sinensis  

Citrus limon  

Mangifera indica  

Citrus reticulata  

Annona squamosa 

Talisia esculenta  

Manikara zapota L. 

 Spondias purpurea 

Abacate 

Acerola 

Amora 

Banana 

Cajá 

Caju 

Cereja 

Coco 

Goiaba  

Graviola 

Jaca 

Juá 

Laranja 

Limão 

Manga 

Mexerica 

Pinha 

Pitomba  

Sapoti 

Seriguela 

 

Fonte: LIMA, 2018. 

   

O tipo de solo e da cobertura vegetal, bem como a escala temporal e regional são fatores importantes 

que determinam a composição e a riqueza dos insetos coletados (PETILLON et al, 2006; LACHAT et al, 2006) 

Nessa observação também podemos ver que o solo é rico pela existência de uma variedade vegetativa, o 

que valida uma diversidade decorrente dos resíduos orgânicos sobre o solo, resultante da queda de folhas, galhos, 

cascas, excrementos ou animais o que ajuda em um solo fértil e uma diversidade vasta. A utilização de estercos 
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naturais na horta visita é provinda da criação de galinhas e bodes, o que propicia ainda mais a qualidade dos 

alimentos postos à venda. 

 A trilha ecológica propicia dados qualitativo e quantitativo também, entretanto as observações feitas 

com base à mesma vêm de cunho sensitivo, olfativo e do campo da visão, com isso pode concluir que as 

observações mais nos outros dados foram de suma importância, devido a qualidade proposta pelo ambiente. 

(STEIL et al, 2010). Como mostrado no Gráfico 2. 

Gráfico 2: Índice de satisfação, usando tato, olfato e visão. Avaliação feita de 0 - 10, sedo ótimo 10 e ruim 0. As 

observações foram feitas na Perucaba se encontra no lado oeste de Arapiraca- Al. 

 Fonte: LIMA, 2018. 

 

É importante destacar que a relação do grupo se manteve em evolução durante todo o desenvolvimento 

do trabalho, e, utilizando-se das oportunidades que a pesquisa participativa proporciona, evoluiu de um plano 

superficial para o relacionamento interpessoal (CAZOTO et al, 2008). 

CONCLUSÃO  

 Trilhas, como meio de interpretação ecológica, conservação e ambiental, visam não somente a 

transmissão de conhecimentos, contudo propiciam atividades que revelam os significados e as características do 

ambiente por meio do uso dos elementos originais, por experiência direta e por meios de observações, sendo 

assim instrumento básico de programas de educação ao ar livre, tornando uma aula diferenciada, transformando 

uma aula boa em uma aula inesquecível, relacionar a teoria vista em sala de aula com a pratica, essa didática 

deveria sempre ser adotada por todos professores como boas práticas. 

 O envolvimento com aulas de campo estimula a sensação de emoção no aluno que normalmente não é 

notório em aulas totalmente teóricas, no campo tem todo um contexto envolvendo os sentidos de sons, coloração, 

cheiros dentre outros. 

Este trabalho além de divulgar e aproximar os frequentadores do espaço com os animais e plantas que 

nele habitam, desenvolve uma relação positiva entre a população e o bom convívio social, levando consigo a 

importância ecológica do local o que se faz apresentar um enriquecimento cultural e diversificado, além disso 

pode ser utilizado como base para pesquisas futuras, não apenas em ecologia como nas áreas afins. 
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RESUMO: O presente estudo visa discutir a importância de tratar do uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação com crianças e adolescentes, especialmente em comunidades populares. O contexto 

atual demonstra que cada vez mais cedo as crianças têm acesso à internet, estando suscetíveis a problemas 

oriundos do uso da internet mais até do que às possibilidades de acesso a maior conhecimento. Aqui será 

apresentada a justificativa de realização do projeto de extensão (Edital Proccaext/UFAL) “Cuidados e 

potencialidades com o uso e a apropriação de mídias sociais por crianças e adolescentes em Santana do Ipanema: 

educomunicação para o desenvolvimento” a partir da experiência em desenvolvimento no Centro Espírita Santa 

Bárbara, localizado no bairro Santa Bárbara, em Santana do Ipanema-AL. Em termos metodológicos, usaremos 

aqui resultado de pesquisa bibliográfica, a partir de autores como Fantin (2016), e artigos que tratam do tema , 

além de descrever o trabalho de campo realizado de maio a agosto, casos da apresentação à direção do Centro e o 

início das visitas à comunidade. Percebemos, de início, que das 11 crianças que participaram até aqui dos nossos 

encontros, a maior parte delas está conectada mais de 4 horas por dia na internet, o que destaca a importância de 

tratar sobre o tema em locais em que mesmo políticas públicas básicas não são ofertadas à comunidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: TDIC, educomunicação, crianças. 

 

The importance of discussing internet use with children from popular 

communities 
 

ABSTRACT: The present study aims to discuss the importance of addressing the use of digital information 

and communication technologies with children and adolescents, especially in popular communities. The current 

context shows that children are increasingly accessing the Internet, being susceptible to problems arising from 

the use of the Internet even more than to access to greater knowledge. Here will be presented the justification for 

the realization of the extension project (Proccaext Edict/UFAL) “Care and potentialities with the use and 

appropriation of social media by children and adolescents in Santana do Ipanema: educommunication for 

development” from the experience in development in the Santa Bárbara Spiritist Center, located in the Santa 

Bárbara neighborhood, in Santana do Ipanema-AL. In methodological terms, we will use here a bibliographical 

research result, from authors such as Fantin (2016), besides describing the field work carried out from May to 

August, cases of the presentation to the direction of the Center and the beginning of the visits to the community. 

Most of them are connected more than 4 hours a day on the internet e, which highlights the importance of 

addressing the issue in places where even basic public policies are not offered the community. 

 

KEYWORDS: DICT, educommunication, children. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), com destaque para o 

surgimento e a posterior popularização da Internet enquanto meio de comunicação, especialmente no início dos 

anos 1990, trouxe mudanças profundas para as diferentes esferas que compõe a sociedade, das atividades 

econômicas e de gestão ao uso para aprimorar as relações interpessoais e o entretenimento. 

No meio dessas tecnologias, encontram-se as mídias sociais, ferramentas mais destacadas no atual 

contexto de uso de TDIC, por serem a de maior utilização por pessoas de distintas idades e envoltas a diferentes 

problemas, como: privacidade, crimes virtuais, roubo de dados, etc. 

Esses espaços estão associados aos grupos de indivíduos que possuem um mesmo caráter social, porém 

levados para o contexto tecnológico. Passando assim a construírem grupos para troca de informações e um 
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ambiente para conversação, como cita Recuero (2012, p. 135): “constroem os elementos da estrutura social, os 

valores coletivamente compartilhados e mesmo as características normativas desses grupos”. 

Essas ferramentas tecnológicas possibilitam uma maior interação entre os indivíduos, pois é um ambiente 

de acesso gratuito, desde que com conexão à internet, para expor opiniões, fotos, lugares que se está sendo 

visitado, etc. Todas essas informações são atualizadas em tempo real. É nesse ponto que mora um sério problema 

pois, existem pessoas que passam a compartilhar sua vida intima e suas coisas pessoais, sendo assim, um grande 

aliado para aqueles que desejam fazer o mal. Pois, em sua maior parte, o indivíduo passa a listar toda a sua rotina 

diária, no simples postar. 

Em texto sobre o espaço público e o privado na modernidade, Arendt (2007) já demonstrava a 

preocupação no processo da esfera privada ser incluída e engolida pela esfera social, entendendo que a 

intimidade, o que é do âmbito subjetivo, precisava ter seu espaço garantido. A autora trata da “sociedade de 

massas”, marcada pela forte presença da Indústria Cultural com o aumento do individualismo contra a 

construção do mundo comum, mas o processo que critica ter se intensificado com as mídias sociais, que fazem 

ainda mais necessária a importância da privacidade num mundo em que a publicidade, ser visto e ouvido sobre 

qualquer coisa, parece ser mais importante. 

 

Uma existência vivida inteiramente em público, na presença de outros, toma-se, 

como diríamos, superficial. Retém a sua visibilidade, mas perde a qualidade 

resultante de vir à tona a partir de um terreno mais sombrio, terreno este que deve 

permanecer oculto a fim de não perder sua profundidade num sentido muito real e 

não subjetivo. O único modo eficaz de garantir a sombra do que deve ser escondido 

contra a luz da publicidade é a propriedade privada- um lugar só nosso, no qual 

podemos nos esconder (ARENDT, 2007, p. 81). 

 

É frequente encontrar das mais variadas ameaças virtuais, que vão desde o bullying virtual à pornografia 

de vingança, atos esses que são tidos como crime; como também o “roubo” de dados, tanto a partir de 

implantação de programas específicos para isso, quando devido à forma de funcionamento das mídias sociais, 

que utilizam nossos dados para conseguir recursos publicitários. 

Frente a esse cenário de mudanças, conhecendo que junto a essas ferramentas existem sérios riscos, como 

já foi citado anteriormente, causa uma maior preocupação com um determinado grupo de usuários dessas 

tecnologias, as crianças e os adolescente. Pois esses usuários que são menores de idade também possuem uma 

grande afinidade pelas mídias sociais, onde que, para os mesmos, o importante é postar e ganhar seguidores e 

curtidas, nãos importando o grau e o tamanho do problema que pode ser gerado a partir desse tipo de postagem. 

A inserção de usuários menores de idade, tem ocorrido cada vez mais cedo, o que traz uma preocupação, 

pois essas crianças que dizem saber utilizar essas mídias, em muitos casos não sabem de fato o que estão fazendo 

nesse universo tecnológico. Para se ter uma ideia dessa realidade numa perspectiva nacional, a pesquisa TIC 

Kids Online (2018), a partir de dados coletados de 2015 para 2016, indica que 73% das crianças de até 10 anos já 

acessaram a internet, enquanto que crianças e adolescentes da faixa de 9 a 17 anos em sua maioria (68%) se 

conecta mais de uma vez por dia, com 87% das pessoas nesta faixa etária com perfil nas mídias sociais ainda que 

os sites só permitam, oficialmente, que isso se dê depois dos 14 anos. 

Doneda e Rossini (2014, p. 39) indicam, em diálogo com os resultados dos dados descritos, que a 

necessidade de uma lei de proteção de dados que trate de forma diferenciada a criança e o adolescente deve 

ocorrer no Brasil: 

 

[...] não somente ao protegê-los dos riscos da utilização abusiva de seus próprios 

dados pessoais, mas também ao lhes proporcionar instrumentos para que eles 

próprios controlem, com maior proficiência, o destino de seus dados na rede. A 

demanda de jovens por esse tipo de controle, ainda que muitas vezes não explicitada 

de forma tão clara, já se verifica no fato de que, por exemplo, a, muitas vezes 

aludida, maior propensão de crianças e adolescentes se exporem na rede costuma ser 

acompanhada de um domínio também maior de instrumentos de controle da 

exposição de seus dados – frequentemente, melhor do que o de um adulto médio. 

 

Essa preocupação do quão expostas as pessoas menores de idade estão aos riscos do que circula nessas 

ferramentas tecnológicas serve como justificativa para tratarmos da necessidade de debater o conteúdo sobre os 

cuidados com essa utilização neste grupo social. Destaca-se ainda, neste ínterim, a importância de projetos que 

sejam desenvolvidos com comunidades mais pobres para este fim, tendo em vista a dificuldade de acesso a 
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direitos básicos, como atendimento digno de saúde, saneamento básico, mesmo uma rende de internet banda 

larga a preços possíveis de serem pagos. 

Tendo como principal objetivo levar o conhecimento para comunidades carentes, que faz uso dessas 

ferramentas sem nenhum conhecimento dos riscos que esses meios trazem, que uma das áreas de atuação do 

projeto de extensão (Edital Proccaext/UFAL) “Cuidados e potencialidades com o uso e a apropriação de mídias 

sociais por crianças e adolescentes em Santana do Ipanema: educomunicação para o desenvolvimento” é a 

comunidade que é assistida pelo Centro Espírita Santa Bárbara, situado no bairro periférico Santa Luzia. Esta é 

uma casa de axé, cujas ações desenvolvidas são fundamentais para o aprimoramento das capacidades 

individuais, já desenvolvendo diversas atividades na região, como dança afro e cursos de música. 

O texto aqui relatado trata desta experiência, iniciada em abril, portanto, em fase inicial, cuja proposta é 

dialogar com crianças e adolescentes e a comunidade que fazem parte sobre esse conteúdo, como uma forma de 

orientar para um bom uso das ferramentas digitais, para que os menores passassem a utilizar esses meios em 

favor do seu conhecimento e possam repassá-lo para vizinhos e familiares. Este processo é baseado no que 

aponta Fantin (2016, p. 8), de se ter “a consciência sobre seu uso, pensamento reflexivo e entendimento sobre 

seu funcionamento”. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Trata-se aqui de relato sobre o início da experiência do projeto de extensão (Edital Proccaext/UFAL) 

“Cuidados e potencialidades com o uso e a apropriação de mídias sociais por crianças e adolescentes em Santana 

do Ipanema: educomunicação para o desenvolvimento”, desenvolvido em parte na comunidade assistida pelo 

Centro Espírita Santa Bárbara, situado no bairro Santa Luzia. O projeto teve início em abril de 2018 e terminará 

em outubro de 2019. 

Para o desenvolvimento desse relato é utilizada uma abordagem quali-quantitativa, demarcada pela 

utilização de pesquisa bibliográfica para contextualizar a temática, a partir de autores como Fantin (2016), 

Arendt (2007) e Doneda e Rossini (2014). Além disso, o perfil quantitativo aparece a parte da utilização de 

dados secundários do Tic Kids Online (2018) para apresentar a importância desse tipo de estudo; assim como, a 

constituição de dados primários no local de atuação a partir da aplicação de questionário com as 11 pessoas de 8 

a 15 anos que participam conosco no projeto e cujo intuito com essa técnica de pesquisa foi tanto o de mapear o 

uso onde estamos atuando, quanto servir de base para podermos atuar com as atividades sobre temáticas 

específicas ligadas ao uso da internet. 

Para a realização do projeto, até agora foi realizada uma reunião com a responsável do centro em questão, 

que trouxe importantes informações sobre a comunidade, e que por sua vez, servirá como uma base para a 

construção desse estudo. Assim como, apresentamos a proposta para outros professores que desenvolvem 

atividades como dança, literatura de cordel, artesanato e música, buscando parcerias no que será produzido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

As mídias sociais representam uma plataforma para troca de informações, na qual possibilita ter contato 

com diversas pessoas a qualquer momento, como também uma série de programas, que vão dos educativos aos 

que trazem más influências. Frente a essa disseminação, a inserção de crianças e adolescentes faz brotar a 

necessidade de se ter um olhar voltado a esses usuários, visto que essas ferramentas trazem riscos para os 

mesmos. 

Alguns autores faz menção às crianças como sendo os “nativos digitais”, aqueles que nasceram na era 

midiática, passando a ter as crianças como aqueles que sabem mais dessa era, afinal, eles já nasceram nesse 

contexto midiático, então os mesmos teriam maior desenvoltura ao utilizar essas ferramentas. Prensky (2001, p. 

1) identifica os nativos digitais como “as crianças que já nascem num mundo caracterizado pela presença das 

tecnologias e da mídia digital e que isso produziria mudanças em seu perfil cognitivo, que seriam mais rápidas, 

multitarefas e autorais”. 

Porém, existem controvérsias para essa afirmação, pois as crianças, em sua maioria, possuem o acesso à 

internet, por meio de computadores ou smartphones, porém não sabem de fato o que estão fazendo nesse mundo 

digital. Como afirma Kretzer (2013, p. 13) no caso do uso de tecnologias digitais em sala de aula, “o aluno não 

sabe como usar a tecnologia, ele sabe simplesmente entrar no MSN e Facebook e ver as coisas. Agora, se você 

vai pedir para ele uma pesquisa, ele não sabe como fazer”. Essa é uma questão a ser trabalhada tanto no âmbito 

escolar quanto nas casas. 

As crianças e os adolescentes ao se apropriarem da utilização dessas ferramentas, passam a usar de 

maneira exagerada, ou seja, gastam boa parte de seu dia na frente da tela de um computador ou smartphone. 

https://www.google.com.br/search?q=smartphone&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjM_Lafh5PdAhXGFJAKHebKDaEQsxgIJw
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Como uma forma de ter o conhecimento sobre essa afirmativa, foi feita uma pesquisa, por meio de questionário, 

aos menores de idade que estão participando das atividades executadas pelo projeto que ajuda a embasar esse 

estudo, sendo possível obter algumas informações acerca do uso da internet. 

O questionário foi aplicado a 11 crianças, sem necessidade de identificação, que integram o projeto, com 

faixa etária de 8 a 15 anos. As perguntas seguiram modelos de informações apresentadas na Tic Kids Online 

(2018), com as adaptações que se fizeram necessárias pensando a localidade em que iríamos aplicá-lo. Estiveram 

entre as informações consultadas: gênero, idade, faixa de escolaridade, onde usa a internet, quanto tempo gasta 

no uso da internet, quais os programas e aplicações mais usadas, quais os pontos positivos e negativos no uso das 

ferramentas digitais e qual tipo de violência simbólica já havia visto ou sofrido. Todas essas questões tinham 

alternativas, enquanto que a última era aberta, em que questionamos qual a importância da internet para a vida de 

cada um. 

É preciso informar, até para quem desejar replicar a aplicação de questionário, que foi necessário explicar 

algumas das questões, ainda que tenhamos tentado produzir o formulário usando termos mais comuns. Então 

houve uma certa demora na resposta das questões, mas com o apoio dos participantes do projeto cada questão foi 

bem respondida. Uma sugestão que pode ser feita em casos assim é trabalhar com o preenchimento de 

formulário enquanto técnica de pesquisa, de maneira que se consegue as informações a partir do preenchimento 

do próprio pesquisador. 

De forma geral, as crianças e os adolescentes responderam que acreditam que a internet é importante, pois 

é a partir dela que se comunicava com os colegas e amigos. 

Do ponto de vista quantitativo, aqui, até pela discussão teórica realizada anteriormente, optamos por 

descrever duas das questões perguntadas: tempo de utilização da internet e as formas de violência simbólica que 

tenham vivenciado na internet. 

Todas as crianças informaram que usam a internet todos os dias da semana. Dessas, seis (54,5%) usam a 

internet por mais de 4h por dia; dois (18,2%) indicaram que estão conectados por 3h por dia; outros 2 (18,2%) 

indicaram que estão na internet por até 2h por dia; enquanto uma (9,1%) usa até 1h por dia. Esse dado se 

apresenta como interessante porque mesmo numa comunidade periférica o uso da internet é muito grande. Isso 

se explica pelo maior uso da internet móvel nos smartphones. 

Essa expressão de comunicação em sua maioria ocorre por meio das mídias sociais, que são plataformas. 

O risco se dá pela falta de controle pela mobilidade que a utilização ocorre, tendo em vista que passam a utilizar 

essas ferramentas para se postar aquilo que muitas vezes é intimo e algo que não seria recomendável estar se 

expondo, porém, em muitos casos é aquilo que “não pode” ser postado que gera as famosas curtidas, 

compartilhamentos e comentários, pois para essa geração que utiliza essas ferramentas tendem a se expor em 

troca de curtidas. Tisseron (2016, p. 75) demonstra a preocupação para esta geração pois “ao tornar pública 

alguns elementos da própria vida íntima a fim de valorizá-la graças aos comentários [...] para se gerar uma 

imagem de ser popular, pois só possui o status de popular aqueles que obtém um maior número de curtidas e 

comentários”. 

Na reunião com a diretora do centro, a mesma afirmou que crianças e adolescentes que fazem parte da 

comunidade já foram vítimas de vários problemas oriundos da má utilização dessas ferramentas, problemas esses 

que vão do bullying à pornografia de vingança. 

Frente a esse relato da responsável pelo centro, foi possível confirmar a sua veracidade através do 

questionário, já mencionado anteriormente, onde que, possui uma pergunta, que questiona se o individuo já foi 

vítima de algum tipo de violência simbólica ao usar a internet e, dentre as alternativas, aquela que teve maior 

destaque foi ter sofrido. 6 (54,5%) responderam que já, 3 (27,2%) por serem menores de idade e outras 3 

(27,2%) devido à aparência física. 

Isso demonstra que se deve ter a preocupação que se deve ter com o tipo de publicações que são postadas 

e vistas nas mídias sociais. As crianças e adolescentes podem se expor a ponto de ficar à mercê da 

vulnerabilidade digital, onde as pessoas podem se aproveitar dessas informações para causar algum dano ao 

usuário, que por sua vez é menor de idade. 

Nesse acesso prematuro muitos não possuem o acompanhamento dos pais, ou até mesmo passam a 

reproduzir aquilo que seus responsáveis fazem em casa. Essa utilização sem uma inspeção de responsáveis pode 

gerar danos para as crianças. Nesse ponto é aconselhável que os adultos, por serem mais experientes, criem 

algumas formas de sempre estar monitorando a utilização desses menores de idade, como menciona Fantin 

(2016, p. 9): “A reflexão para além do que se está fazendo com a tecnologia ou do que ela faz conosco, é um 

processo que envolve mediação e negociação, e aqui o papel do adulto ou do outro mais experiente é 

fundamental”. 

É nesse cenário que brota a importância de levar para as comunidades de Santana do Ipanema um projeto 

trata do uso das ferramentas digitais da internet, pois essas podem ser uma grande aliada ao conhecimento, 

porém, se utilizadas de forma errônea, sem se saber de fato o que se está fazendo, pode trazer riscos irreparáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Frente a essas discussões é notória a importância de se direcionar o olhar para o acesso que as crianças e 

os adolescentes estão tendo a partir das mídias sociais. Em especial as comunidades com famílias de baixa renda, 

uma vez que as mesmas já estão à margem da pobreza e da vulnerabilidade social. A internet possibilita uma 

forma de interagir no mundo fora da comunidade, fazendo com que os menores de idade passem a fazer uso 

dessas tecnologias, porém não possuem o menor conhecimento sobre os danos que elas podem causar. 

É sobre esse viés, que esse estudo, juntamente com o projeto de extensão que está sendo desenvolvido, se 

ampara, compreendendo assim a devida importância de se levar esse conhecimento às comunidades, como a do 

bairro periférico Santa Luzia, que além de estar a mercê da pobreza e da marginalização, mostra a carência 

também de conhecimento acerca de uma boa utilização das mídias sociais, como pudemos perceber a partir da 

reunião com a diretoria do Centro e nas atividades iniciais realizadas com os moradores, com destaque para os 

dados quantitativos oriundos dos questionários. 

Além dos cuidados, o projeto seguirá sendo desenvolvido ao longo de mais um ano levando para eles 

também, que a internet possui uma imensidão de oportunidades de educação e acesso ao conhecimento, com o 

intuito de que os mesmos passem a utilizar esses meios com mais responsabilidade e fazer o uso de maneira que 

ajude no seu engrandecimento, como criança e/ou adolescentes que são hoje, para que em um futuro próximo, 

possam estar desfrutando de todo conhecimento, saudável, obtido através da internet. 

O projeto de extensão que auxiliou na construção desse relato tem o objetivo de produzir um podcast, 

programa de áudio para ser ouvido/baixado pela internet, com a participação dos membros do projeto e com as 

comunidades em que atuamos – junto aos estudantes a Escola Estadual Padre Francisco. Desta forma, poderemos 

auxiliar a que criem um canal próprio de comunicação, utilizando as ferramentas digitais de internet, para 

propagar informações importantes como as que trabalhamos com eles sobre a internet. Além de esse conteúdo 

não ficar restrito só à comunidade em questão, mas que seja aberto a outros lugares que sejam carentes desse tipo 

de informação. 
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RESUMO: Este estudo objetivou analisar os impactos sobre as consumidoras ocasionado pelos anúncios de 

roupas publicados no Instagram de lojas em Santana do Ipanema - Alagoas. Tendo em vista o aumento no 

número de lojas divulgando roupas por essa rede social, criou-se a necessidade de saber qual o impacto desses 

anúncios no comportamento das consumidoras da cidade. Bem como analisar através de 3 fatores esse impacto, 

são eles: se os anúncios feitos por essas lojas estimulam o processo de compra das mulheres; qual o peso dos 

anúncios feitos com influenciadoras digitais sobre a população feminina com idades entre 1 5 e 34 anos e; 

avaliar a frequência em que as consumidoras utilizam o Instagram para pesquisar sobre moda e beleza. Para 

tanto, foi utilizado como método de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e exploratória através do estudo 

levantado no referencial teórico sobre o comportamento do consumidor e a influência das redes sociais. Foi 

elaborado também um questionário para analisar o potencial de influência do Instagram entre as mulheres da 

cidade. A partir das análises dos dados foi possível perceber a força que essa rede social possui na conduta das 

consumidoras, levando a maioria a ir até às lojas após visualizarem anúncios publicados nos perfis das empresas. 

Por fim, por meio de todo o estudo realizado, foi possível confirmar que o Instagram é uma excelente ferramenta 

para alcançar um maior número de clientes e também para cativá-los.  

 

PALAVRAS CHAVE: estratégias de vendas de roupas, marketing digital, teoria do consumidor. 

 

The influence of the social network Instagram on the buying behavior of the 

female consumers of clothes in Santana do Ipanema - AL, in the years 2017 

and 2018. 

 
ABSTRACT: This study aimed to analyze the impacts on the consumers caused by the ads of clothes 

published on the Instagram pages of stores in Santana do Ipanema - Alagoas. Having knowledge of the increase 

in the number of stores advertising clothing by this social network, it became necessary to know the impact of 

these ads on the behavior of consumers in the town. As well as analyzing through 3 factors this impact, they are: 

if the ads made by these stores stimulate the process of buying of the women; what is the weight of the ads made 

by digital influencers on the female population between the ages of 15 and 34 years and; to assess how often 

consumers use Instagram to research fashion and beauty. To do so, the bibliographic and exploratory research 

was used as a method of data collection through the study raised in the theoretical reference on consumer 

behavior and the influence of social networks. A questionnaire was also prepared to analyze the potential 

influence of Instagram among women in the town. From the analysis of the data it was possible to perceive the 

strength that this social network has in the conduct of the consumers, leading the majority to go to the stores after 

viewing ads published in the profiles of the companies. Finally, through all the study carried out, it was possible 

to confirm that Instagram is an excellent tool to reach a greater number of clients and also to captivate them. 

 

KEYWORD: clothing sales strategies, digital marketing, consumer theory. 
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INTRODUÇÃO 

 
As redes sociais estão cada vez mais presentes em nossas vidas, é muito provável que você já tenha 

possuído algum perfil online em sites ou pelo menos tenha ouvido alguém falar do Facebook ou Instagram. E 

além disso, você talvez tenha sido influenciado a comprar algo por anúncios exibidos nesses tipos de sites. 

De forma geral, esse projeto tem sua abrangência em analisar como a rede social Instagram influencia o 

comportamento de compra dos consumidores, mais precisamente, das consumidoras com idade entre 15 e 34 

anos, que residem ou que compram ou já compraram roupas em Santana do Ipanema em 2017 e 2018. Assim, o 

trabalho foi desenvolvido no município citado acima. 

Diante dos ruídos de propagandas no mercado, um fator que permanece em evidência é a importância 

de as empresas serem criativas para chamar a atenção do cliente, pois somos bombardeados de informações 

diariamente. É também através dos anúncios que somos influenciados a entrar em uma loja e adquirir um 

produto. Nesse sentido, as empresas estão apelando cada vez mais para as redes sociais como o Instagram, para 

melhorar a interação com o cliente. Reveste-se de importância então, saber qual o impacto da rede social 

Instagram no comportamento dos consumidores de roupas em Santana do Ipanema. 

Os objetivos das estratégias de marketing adotadas pelas empresas do setor de vestuário visam alcançar 

exatamente o interesse e o desejo do cliente. Isso pode acontecer por diversos fatores, seja por qualidade do 

produto, atendimento e talvez o mais importante, geração de valor para os produtos oferecidos. Assim, este 

projeto visa estudar tais estratégias usadas pelos lojistas que também contratam influenciadores digitais para 

fazer campanha para o perfil da loja, e descobrir até que ponto isso influencia o comportamento de compra da 

consumidora santanense. 

Diante de um mercado altamente competitivo no setor de vestuário em Santana do Ipanema, os clientes 

sempre prezarão por confiabilidade, qualidade dos produtos e tendências do momento. Assim, o tema da 

pesquisa desponta importância pelo fato de analisar o comportamento da consumidora santanense nesse setor e 

por preencher algumas lacunas existentes nas pesquisas relacionadas sobre o tema na região. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas e de campo, além 

disso, será feito um estudo de caso. A pesquisa bibliográfica baseou-se em publicações científicas da área de 

comportamento do consumidor, marketing digital e da rede social Instagram. O estudo de caso foi desenvolvido 

através de pesquisa de campo, envolvendo mulheres, já que, segundo Almada (2017), esse grupo se apresenta 

como maioria na rede social. Assim será verificado a forma que tais consumidoras reagem aos anúncios 

realizados na rede social e quais são as estratégias adotadas pelas empresas para atrair e cativas seus clientes. 

O resumo expandido se estrutura em quatro partes, apresentando no primeira essa breve introdução 

incluindo o referencial teórico  sobre a influência das estratégias de marketing adotadas pelas empresas no 

comportamento do consumidor, destacando os principais autores com grande credibilidade na teoria do 

consumidor, marketing e, assuntos relacionados à rede social Instagram, como Pindyck e Rubinfeld, Kloter e 

Keller e, Santos. Na segunda parte, foi apresentado os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa 

destacando sua caracterização, instrumentos de coleta e análise de dados e o universo pesquisado. Já na terceira, 

foram analisados os dados pesquisados através do questionário. Por fim, na quarta parte, foi realizada a 

conclusão do estudo. 

O comportamento do consumidor pode ser algo difícil de ser compreendido, isso porque existem vários 

fatores que afetam nossas escolhas que vão além da cor ou qualidade do produto ou dos seus preços. São muitas 

às vezes que compramos por impulso e nos arrependemos da compra. Isso porque o ser humano, apesar de ser 

racional, age irracionalmente em alguns momentos, Assim Explicam Pindyck e Rubinfeld, “num mundo de 

incertezas, o comportamento dos indivíduos pode às vezes parecer imprevisível, até mesmo irracional” 

(PINDYCK; RUBINFELD, 2007, p. 132).  

Podemos imaginar então, a propaganda como um dos fatores que afetam a escolha do consumidor e faça 

com que o mesmo compre por impulso, isso porque a propaganda é como se fosse uma ponte entre o consumidor 

e o produto, pois em muitos casos compramos porque vemos algo sendo divulgado em algum canal, seja por 

mídia impressa ou eletrônica, e assim somos influenciados a adquirir tal produto em evidência, como novamente 

explicam Pindyck e Rubinfeld "no caso de alguns produtos, a publicidade amplia o mercado atraindo uma 

grande gama de consumidores ou então criando um efeito cumulativo de consumo." Nesse sentido, as marcas 

esperam aumentar suas vendas criando anúncios chamativos que evidenciem e gerem valor para os produtos em 

questão. Isso acontece porque, ainda segundo os autores, a propaganda é criada a fim de gerar valor a uma 

determinada marca, influenciando consumidores que gostam de exibir grandes marcas. Tal fator faz com que o 

consumidor compre por status e não por preço mais em conta (PINDYCK; RUBINFELD, 2007).  

De tal modo, muitos desses anúncios atualmente acontecem nas redes sociais, mais precisamente nos 

perfis dos lojistas, seja no Instagram ou em outras redes. Isso acontece pelo fato dessas ferramentas serem 
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poderosas para alcançar um grande número de consumidores, através dos seus sites, assim afirma Kloter e 

Keller: 

 

As empresas podem operar um novo e poderoso canal de vendas e de informação, a 

Internet, obtendo um alcance geográfico ampliado para divulgar e promover seus 

negócios e produtos no mundo todo. Ao estabelecer um ou mais sites, uma empresa 

pode expor seus produtos e serviços, sua história, sua filosofia de negócios, 

suas oportunidades de trabalho e outras informações que possam interessar os 

visitantes (KLOTER; KELLER; 2006, p. 15). 

De tal forma, como foi citado acima, as empresas buscam, através da Internet, influenciar os 

consumidores por meio dos anúncios presentes em seus sites, onde há uma maior interação entre lojista e 

consumidor. O autor deixa claro que a internet é um grande meio de comunicação e que os vendedores podem 

alcançar de maneira expressivas seus clientes. 

Entretanto, não é apenas através dos sites das empresas que acontecem a maior interação com os 

clientes, isso porque a rede social Instagram merece um grande destaque. Novamente, Almada (2017), afirma 

que o Instagram possui mais de 700 milhões de usuários e o Brasil é segundo país com maior número de contas. 

Antes criada apenas para postar fotos (geralmente de pratos bem elaborados) e compartilhar com os seguidores, 

o Instagram hoje é uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos bastante utilizada por empresas que 

querem expandir suas marcas na Internet, devido ao seu grande número de usuários e por sua facilidade de 

interação com seguidores, sejam de pessoas famosas ou de marcas, assim afirma Rita Santos: 

 

Através do Instagram os consumidores não só se aproximam voluntariamente das 

marcas, como revelam frequentemente alguns dos seus interesses, locais que 

frequentam e produtos que consomem. Para as marcas, cujo objetivo é responder o 

melhor possível aos desejos e necessidades dos seus consumidores, este tipo de 

informação é importante para definir, por exemplo, estratégias de marketing, 

alterações a realizar em produtos ou serviços existentes e até o desenvolvimento de 

novos produtos (SANTOS, 2016, p. 2). 

 

De acordo com o que foi citado acima, a influência no comportamento de muitos consumidores da era 

informação tem forte relação com anúncios da internet e de redes sociais como o Instagram e cada vez mais o 

consumidor é bombardeado de informações, cabendo às empresas a tarefa de criar anúncios criativos. 

Conforme D'Angelo (2016), "o desafio de quem precisa entrar na mente do consumidor está cada dia 

maior.” Assim reveste-se de particular importância estudar esta rede social mais afundo e saber sua influência no 

comportamento do consumidor analisado no estudo. 

Pode-se dizer que a expansão das vendas de um produto no mercado está cada vez mais difícil. Para 

alcançar determinado público alvo não basta apernas anunciar, a mensagem deve ser criativa e bem direcionada 

de modo que chame não somente a atenção do público alvo, como também possa retê-lo para que o mesmo volte 

a comprar na empresa. Isso pode acontecer através da técnica de marketing de fidelização ou marketing 

relacionamento, como bem nos assegura, Lucas Mathias, “o objetivo do marketing de fidelização de clientes (ou 

marketing de relacionamento com o cliente) é criar conexões fortes e mesmo emocionais com a marca, o que 

levará esses clientes a se relacionarem com ela por mais tempo e de forma mais intensa” (MATHIAS, 2018, p. 

1). 

Dessa forma, é muito importante para a empresa não apenas fazer anúncios de vendas, mas também 

proporcionar para seu cliente uma relação amigável, entregando ao mesmo conteúdo de valor sentimental. Isso 

porque o cliente gosta de saber mais sobre assuntos relacionados à empresa. Por exemplo, no caso desse estudo, 

será explorado a influência do Instagram no comportamento das consumidoras, é provável que muitas delas 

desejem obter dicas de como se vestir para determinadas ocasiões e saber qual a tendência de cada estação do 

ano. Dessa forma, cabe a empresa ser criativa e elaborar bons conteúdos para atrair e fidelizar seus clientes não 

somente por seus produtos, mas também pelas estratégias de marketing de conteúdo em seu perfil. Assim explica 

Vitor Peçanha: 

 

Marketing de Conteúdo é uma maneira de engajar seu público-alvo e crescer sua 

rede de clientes e potenciais clientes por meio da criação de conteúdo relevante e 

valioso. Você atrai, envolve e gera valor para as pessoas de modo a criar uma 

percepção positiva da sua marca e, assim, gerar mais negócios (PEÇANHA, 2018, p. 

1). 
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Conforme explicado acima, o autor deixa claro que a fidelização de um cliente a um lojista com perfil 

em rede social como o Instagram, vai além da qualidade do produto e do atendimento. O vendedor precisa estar 

atento, no caso do setor de vestuário, às necessidades e desejos dos clientes, às tendências do momento, ao 

conteúdo oferecido no perfil, devendo sempre estar publicando dicas, demonstrações e conteúdo criativo. Além 

de promover a interação e empatia com o mesmo, para assim, reter sua atenção e fidelizar a relação, 

principalmente nos dias do hoje, nos quais, muitas pessoas se inspiram no conteúdo publicado nessa plataforma, 

principalmente assuntos relacionados à moda.  

Nesse sentido, após realização de uma entrevista com mais de 2.000 pessoas para saber como o 

Instagram influencia as decisões de estilo e moda, uma grande loja americana do departamento de Joias, 

denominada como Dana Rebecca Designs, descobriu que, após ver um anúncio relacionados à moda, cerca de 

72% dos entrevistados comprou o produto. Ainda segundo a pesquisa, 1 em cada 3 entrevistados, assumiu que 

usou o Instagram para ajudar na decisão de compra. A pesquisa mostrou ainda que a maioria dos seguidores de 

moda pelo Instagram é composta por mulheres e que essa é a principal rede social influenciadora para elas 

(REBECCA, 2017). Essa pesquisa revela o quanto o Instagram é uma ferramenta poderosa e o quanto pode ser 

benéfica, tanto para o lojista, quanto para o consumidor.   

Por fim, após evidenciar a força do Instagram no mundo da moda, adquiriu-se um bom embasamento 

teórico para a pesquisa realizada. Assim, o objetivo geral é analisar a influência do Instagram no aumento do 

número de compras realizados pelas consumidoras santanenses. Além disso, foi indicado abaixo as etapas 

através dos objetivos específicos que levarão à realização do objetivo geral, que são: analisar se os anúncios 

feitos pelas lojas estimulam o processo de compra das mulheres; identificar a influência dos anúncios com 

influenciadoras digitais sobre as consumidoras; e avaliar a frequência que as consumidoras utilizam o Instagram 

para pesquisar sobre moda e beleza. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
Este projeto apresenta como caracterização de estudo a pesquisa bibliográfica e exploratória na qual, 

esta última visa tornar o trabalho mais brando e íntimo entre o pesquisador e o universo do estudo, além 

possibilitar novas descobertas, assim explica Gil: 

 

Estas pesquisas 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. (GIL, 2002, p.41). 

 

Sendo assim, tendo como finalidade tratar de um tema ainda pouco pesquisado na região do sertão de 

Alagoas, este estudo busca explorar lacunas existentes na área de assuntos relacionados com às redes socias, 

mais precisamente o Instagram, utilizado por lojistas e consumidores no município de Santana do Ipanema.  

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), este município 

possuía 44.932 habitantes no ano de 2010. Ainda segundo o autor, o município possuía cerca de 8.098 mulheres 

entre 15 e 34 anos (IBGE, 2010). 

O motivo pelo qual o grupo de população com idade menor que 35 anos foi escolhido para o universo 

da pesquisa e análise, se deve ao fato de que esse grupo é maioria no Instagram, cerca de 90% dos usuários têm 

menos de 35 anos. Por fim, a análise foi feita através de um questionário onde houve pesquisa de campo por 

meio de entrevistas, com aplicação de questionários on-line cadastrado no Comitê de ética em Pesquisa através 

da Plataforma Brasil, no qual foram observadas às ocasiões em que os consumidores foram influenciados por 

anúncios de lojas no Instagram nos anos de 2017 e 2018. 

Esta pesquisa foi realizada através da ferramenta Google Forms, um formulário virtual disponibilizado 

pelo Google, esta, permite a elaboração de questionário e seu compartilhamento para qualquer usuário de 

internet. O questionário foi direcionado para mulheres com idade entre 15 e 34 anos. O universo da pesquisa 

compreendeu 205 respostas obtidas pelas participantes. Este questionário foi a ferramenta metodológica que 

norteou a pesquisa, sendo que sua elaboração visou discutir questões relativas à influência dos anúncios 

publicados no Instagram no comportamento das consumidoras. 

Para coleta dos dados, utilizou-se questões fechadas e de múltipla escolha no questionário aplicado. A 

revisão sistemática consistiu em buscar e selecionar obras de interesse da pesquisa para assim obter um bom 

embasamento, de modo a definir a forma de inclusão e exclusão dos critérios definidos para a realização da 

mesma, assim, esta nos permitiu examinar os estudos selecionados para entender a área pesquisada. Além disso, 

foi realizada a última etapa pesquisa, que consistiu em extrair dados da realidade local para fortalecer os 

objetivos. 
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Assim, a forma de abordagem foi quantitativa e o modo de análise foi dedutivo devido a utilização de 

métodos estatísticos para quantificar as opiniões e informações do estudo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para a elaboração dos resultados e discussão, das 8.098 mulheres, foi retirada uma amostra de 205 

pessoas com idade entre 15 e 34 anos que residem em Santana do Ipanema. Em relação à escolha do gênero 

feminino, cerca de 53% dos perfis nessa rede social são de mulheres. Além disso, 53% dos usuários, no geral, 

seguem marcas (ALMADA, 2017). Assim, o nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 5%, com 

percentual mínimo de 84%, este percentual está associado ao número de pessoas da amostra que afirmaram ter 

interesse em efetuar uma compra após visualizar um anúncio de roupa no Instagram, cerca 90,3%, e está 

associado também ao número de entrevistados que afirmaram ter se dirigido até a loja que anunciou uma peça de 

roupa no Instagram para comprar o produto, cerca de 83,4%. 

A Primeira questão da análise trata da influência de um anúncio no comportamento da consumidora. Ao 

serem questionadas sobre o interesse em efetuar uma compra após visualizar um anúncio de roupa no Instagram, 

foram obtidos os seguintes resultados exibidos no gráfico I a seguir: 

 

Gráfico I- Interesse em efetuar uma compra após visualizar um anúncio de roupa no Instagram 

 
 

Fonte: Autores (2018). 

 

De acordo com o Gráfico I, a maioria das entrevistadas, ou seja, 90,7% afirmaram ter interesse em 

comprar uma peça de roupa após vê-la em um anúncio do perfil de uma determinada loja, seguida de 9,3% que 

negaram ter interesse de compra por influência do anúncio. 

Com base nos dados apresentados, percebe-se a o quanto um anúncio pode influenciar no interesse de 

compra das consumidoras, como foi observado, das 205 mulheres entrevistadas, 186 tiveram interesse em 

comprar peças de roupas anunciadas no Instagram. 

Por sua vez, o objetivo da pesquisa não é exatamente saber se houve interesse dos consumidores em 

realizar compras de produtos anunciados pelos lojistas no Instagram, mas sim, saber se houve um aumento no 

número de compras concretizadas. Nesse sentido, foi comprovado que anúncios realizados no Instagram, além 

de aumentarem o interesse das consumidoras, faz crescer o número de transações efetuadas, como pode ser 

observado no gráfico II a seguir: 
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Gráfico II – Compras realizadas após visualização de anúncios de roupas no Instagram 

 

 
 

Fonte: Autores (2018). 

De acordo com o gráfico II, 83.4% das pessoas entrevistadas afirmaram ter ido até a loja que fez o 

anúncio no Instagram, para comprar o produto visualizado na rede social em questão. Assim, ao analisar se os 

anúncios feitos pelas lojas estimulam o processo de compra das mulheres, descobriu-se que apenas a minoria não 

fez ao menos uma compra após ver um anúncio no perfil da loja, cerca de 16,6%. 

Entretanto, os resultados obtidos no questionário apontaram que a maioria das mulheres não se sentem 

estimuladas a comprar roupas que foram anunciadas com o emprego de influenciadoras digitais nos anúncios, 

esse resultado pode ser observado no gráfico III a seguir: 

 

 

Gráfico III – Compras de roupas após visualização de anúncios que utilizavam influenciadoras digitais no 

Instagram 

 

 
 

Fonte: Autores (2018). 

De acordo com o gráfico III, apenas 39,5% das entrevistadas foram influenciadas a comprar após 

visualizarem anúncios em que as lojas realizaram campanhas com influenciadoras digitais. Por sua vez, 60,5% 

negaram se sentirem influenciadas com esse tipo de anúncio. 

Por fim, os anúncios apresentaram ter influência sobre as entrevistadas, pois as mesmas afirmaram se 

sentirem influenciadas a comprar após visualizarem anúncios no Instagram. Além disso, ao serem questionadas 

sobre a frequência de uso do Instagram para buscar conteúdos relacionados à moda, 38% das consumidoras 

responderam que sempre usam a rede social para consumir conteúdo deste tipo, como pode ser observado no 

gráfico IV a seguir: 

 

Gráfico IV- Frequência de buscas sobre moda e beleza no Instagram  
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Fonte: Autores (2018). 

 

Por meio do gráfico IV, pode-se observar que a maioria – 38% das entrevistadas sempre usam o 

Instagram de modo a ficar antenadas nas tendências, 22,9% usam a rede ocasionalmente para esse tipo de 

atividade e 9,8% nunca usa para obter conteúdos relacionados à moda.  

Portanto, após observar a influência que o Instagram tem sobre o comportamento das consumidoras de 

roupas em Santana do Ipanema, podemos destacar o potencial dessa rede social para o aumento no número de 

vendas desse tipo de produto. Assim, cabe às lojas explorar ao máximo essa ferramenta para assim se obter 

grandes resultados. Vale ressaltar que, deve-se entregar aos clientes conteúdos relevantes que vão desde 

sugestões de uso, até dicas de que tipo de roupa é o mais adequado para cada tipo de cliente e ocasião, pois, 

como foi visto das 208 entrevistadas cerca de 125 estão sempre ou ocasionalmente  buscado conteúdo 

relacionado à moda, este tipo de estratégia se encaixa no tipo de marketing de conteúdo, no qual o cliente quer 

sempre receber informações relevantes.  

 

CONCLUSÃO  

 
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o Instagram influencia no 

comportamento das consumidoras santanenses, o que trouxe uma reflexão de como esta rede social é 

extremamente forte como ferramenta de divulgação na cidade. Além disso, o estudo evidenciou que campanhas 

que usam influenciadoras impactaram em menos de 40% da população analisada. 

De um modo geral, as entrevistadas demonstraram absorver influência dos anúncios publicados nos 

perfis das lojas de roupas da cidade. Além disso, as consumidoras buscam, por meio do Instagram, estar sempre 

atualizadas no que diz respeito à moda e beleza. O que também faz desta rede social um buscador de conteúdo 

relacionados à moda.  

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi alcançado, pois a mesma mostrou que além de mais de 90% 

das consumidoras entrevistadas demonstrarem interesse, mais de 80% delas afirmaram ter ido até a loja que 

publicou o anúncio para efetuar a compra aumentando assim o número de compras nas lojas e trazendo um 

resultado positivo para os lojistas. Esses dados permitiram alcançar o objetivo da pesquisa, no qual se buscava 

analisar o impacto dos anúncios feitos no Instagram sobre o comportamento de compra das consumidoras. 

E relação aos resultados alcançados por meio do recurso utilizado, que foi um questionário online, os 

resultados foram bem satisfatórios, este possibilitou obter uma análise local da cidade de Santana do Ipanema. 

Assim, a cidade possui uma boa quantidade de consumidores que tomam decisões influenciadas por anúncios 

publicados na internet, o que coloca a cidade entre as que possui grande quantidade de consumidores conectados 

ao Instagram.  

Dada à importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de projetos que visem influenciar 

as lojas a explorarem mais esta ferramenta de tanto potencial na cidade. Além disso é necessário, educar os 

clientes que não usam o Instagram para tomarem decisões na hora da compra. Por sua vez, outra análise está 

sendo realizada para uma monografia, dessa vez, pela ótica das empresas, para assim, saber quais são as 

estratégias adotadas para atrair e cativar o cliente. 

Por fim, a realização da pesquisa possui uma grande importância para saber como anda a inclusão 

digital das lojas de Santana do Ipanema e como seus clientes estão reagindo aos anúncios publicados no 

Instagram. Nesse sentido o uso desta rede social é bem enriquecedor, capaz de motivar as consumidoras a ter 

mais desejo de comprar e contribuir para o comércio local. 
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A Política de Assistência Social brasileira: 

Introdução ao estudo sobre os Centros de Referência de Assistência 

Social de Arapiraca/AL 

 
Dênia Tainan Almeida Silva, taina_tas@hotmail.com 

 
RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de discutir a construção a Política de Assistência Social, onde 

será brevemente discutido sobre os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), enfatizando a 

localização desses equipamentos no município de Arapiraca/AL. Os CRAS são responsáveis pela oferta dos 

serviços da Proteção Social Básica, que tem o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e 

comunitários. Para a elaboração deste estudo foi necessário recorrer a fontes bibliográficas, onde foi pesquisado 

o surgimento da Política de Assistência Social brasileira, enfatizando a Proteção Social Básica e a Proteção 

Social Especial. Nos CRAS são ofertados os serviços da Proteção Social Básica e são implantados em locais 

com incidência de vulnerabilidade social. O município de Arapiraca possui nove dos referidos centros que estão 

localizados em territórios socialmente vulneráveis do município. Dessa forma, verifica-se a importância desses 

equipamentos sociais, visto que são a porta de entrada dos usuários para a Política de Assistência Social.  Dessa 

forma, objetivou-se estudar a Política de Assistência Social, discutindo a construção dessa política e o 

significado dos Centros de Referência de Assistência Social nos territórios vulneráveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Território; vulnerabilidade; proteção social. 

 

 

The brazilian Social Assistance Policy: 

Introduction to the study on the Social Assistance Referral Centers of 

Arapiraca / AL 

 

ABSTRACT: The present work has the objective of discussing the construction of the Social Assistance 

Policy, where it will be briefly discussed about the Social Assistance Reference Centers (CRAS), emphasizing 

the location of these equipments in the municipality of Arapiraca / AL. The CRAS are responsible for the 

provision of Basic Social Protection services, which aims to prevent the breaking of family and community ties. 

For the preparation of this study it was necessary to resort to bibliographical sources, where the emergence of the 

Brazilian Social Assistance Policy was investigated, emphasizing Basic Social Protection and Special Social 

Protection. In the CRAS are offered the services of Basic Social Protection and are implanted in places with 

incidence of social vulnerability. The municipality of Arapiraca has nine of these centers that are located in 

socially vulnerable territories of the municipality. In this way, it is verified the importance of these social 

equipments, since they are the gateway of the users to the Social Assistance Policy. Thus, the purpose of this 

study was to study the Social Assistance Policy, discussing the construction of this policy and the meaning of 

Social Assistance Reference Centers in vulnerable territories. 
 

KEYWORDS: Territory; vulnerability; social protection. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
Construção da Política de Assistência Social 

 A assistência às pessoas em vulnerabilidade remota à antiguidade. Mas, a partir da expansão do 

capitalismo e consequentemente aparecimento da questão social, ocorre o aprofundamento das desigualdades, 

promovendo, desse modo, a pauperização de um número incomensurável de pessoas. 

 No Brasil, até o início do século XX, a miséria era considerada algo que dependia do indivíduo e, 

assim, era objeto de caridade e filantropia. A partir da década de 1930 ocorreu a emergência da classe 

trabalhadora e tornam-se frequentes as manifestações por melhor qualidade de vida. Dessa maneira, o governo 

passou a intervir para que tais manifestações não ameacem sua hegemonia. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1378 

 Neste cenário, em relação aos trabalhadores formais, nota-se que eles têm certos direitos básicos 

garantidos, porém os demais trabalhadores e desempregados ficam à margem desses direitos, sendo alvos de 

ações beneficentes oriundas de instituições sem fins lucrativos. Destaca-se que em 1938 o Estado regulou um 

órgão responsável pela benemerência, o Conselho Nacional de Serviços Sociais – CNSS. Há ainda a criação pelo 

governo, na década de 1940, da Legião Brasileira de Assistência – LBA que prestava serviços às famílias dos 

brasileiros recrutados para a guerra. Após o fim da guerra as ações da LBA destinaram-se à prestação de serviços 

paliativos à pobreza (YAZBEK, 2012). 

 É importante saliente que, após o fim do período ditatorial no Brasil e fortalecimento dos movimentos 

sociais, é possível discutir as políticas sociais e isso, dentre outros fatores, torna possível a construção da 

Constituição Federal do Brasil de 1988, na qual estão elencados os direitos sociais. 

 A Assistência Social faz parte do tripé da Seguridade Social brasileira, junto à Saúde e Previdência 

Social. Esta realidade está inscrita na Constituição Federal brasileira de 1988, que afirma no artigo 203, referente 

à Assistência Social que ela será prestada a quem dela necessitar, independente de sua contribuição à Seguridade 

Social. Seus objetivos são: a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo 

às crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e 

reabilitação das pessoas com de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 Dessa forma, a Constituição Federal esboçou as diretrizes da Política de Assistência Social, onde 

depois foi possível a elaboração da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em 199395, que em seu primeiro 

artigo afirma que: 

 

Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas (LOAS, 1993). 

 

 Observa-se que em outubro do ano de 2004 foi aprovada, pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS, a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, que apresenta a configuração da PNAS para 

a implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS96. 

 O SUAS é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA e organiza os 

serviços socioassistenciais no Brasil de forma descentralizada. As ações desse sistema são organizadas de acordo 

com o tipo de proteção, dividindo-se em Proteção Social Básica – PSB e Proteção Social Especial – PSE. O 

primeiro tipo de proteção destina-se às pessoas ou famílias que se encontram em vulnerabilidade social e 

pretende prevenir riscos sociais e pessoais. O segundo tipo de proteção é destinado às pessoas ou famílias que se 

encontram em situação de risco e tiveram seus direitos violados. Nota-se que a Norma Operacional Básica do 

SUAS – NOB/SUAS de 2005 apresenta a competência de cada órgão da Federação e os eixos para 

implementação e consolidação do SUAS. 

 Os eixos estruturantes do SUAS são: a matricialidade sócio-familiar; descentralização político-

administrativa e territorialização, este último entendido como referência 

 

à centralidade do território como fator determinante para a compreensão das 

situações de vulnerabilidade e risco sociais, bem como para seu enfrentamento. A 

adoção da perspectiva da territorialização se materializa a partir da descentralização 

da política de assistência social e consequente oferta dos serviços socioassistenciais 

em locais próximos aos seus usuários. Isso aumenta sua eficácia e efetividade, 

criando condições favoráveis à ação de prevenção ou enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade e risco social, bem como de identificação e estímulo das 

potencialidades presentes no território (BRASIL, 2009, p.13). 

 

Os Centros de Referência de Assistência Social e o Território 

 Para o desenvolvimento dos serviços sociassistenciais de proteção social básica do SUAS, existe uma 

unidade denominada CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, que tem como objetivo prevenir a 

ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social em seu território. Os CRAS localizam-se em territórios 

caracterizados pela incidência de população em situação de vulnerabilidade. 

                                                             
95 A LOAS foi alterada pela Lei nº 12.435, de 2011. 
96 O SUAS é lei desde 2011, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. 
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 Em relação ao território destaca-se que ele não faz referência apenas à delimitação do espaço, mas um 

local marcado pelas pessoas que ali habitam, pois 

 

É nos espaços coletivos que se expressam a solidariedade, a extensão das relações 

familiares para além da consanguinidade, o fortalecimento da cumplicidade de 

vizinhança e o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade. O conceito 

de território, então abrange as relações de reconhecimento, afetividade e identidade 

entre os indivíduos que compartilham a vida em determinada localidade (BRASIL, 

2009, p.13). 

 

 Observa-se a importância do território na implantação dos CRAS, sendo que a partir do seu 

conhecimento, é possível que ações eficazes e planejadas de acordo com o que for identificado no território 

sejam executadas. 

 

A gestão territorial da proteção básica responde ao princípio de descentralização do 

SUAS e tem por objetivo promover a atuação preventiva, disponibilizar serviços 

próximo do local de moradia das famílias, racionalizar as ofertas e traduzir o 

referenciamento dos serviços ao CRAS em ação concreta, tornando a principal 

unidade pública de proteção básica uma referência para a população local e para os 

serviços setoriais (BRASIL, 2009, p.20). 

 

 É importante destacar as ações de gestão territorial da proteção social básica, que são: a articulação da 

rede socioassistencial de proteção social básica referenciada ao CRAS, a promoção da articulação intersetorial e 

a busca ativa. Cabe destacar o significado de cada uma dessas ações que se configuram importantes meios para o 

fortalecimento da gestão do território. 

 A primeira ação, a articulação da rede socioassistencial de proteção básica referenciada ao CRAS, é 

responsável pela viabilização do acesso efetivo da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência 

social. 

 A promoção da articulação intersetorial permite que a Política de Assistência Social mantenha 

proximidade com as outras políticas e faz com que os usuários e famílias acessem aos serviços. 

 A busca ativa tem caráter de extrema importância, pois a partir dela são colhidas as informações sobre 

o território. Isso é fundamental para ações de planejamento, com a identificação de situações de vulnerabilidade 

e de possíveis potencialidades encontradas no território. A partir disso, a proteção social básica pode atuar com 

ações preventivas, visto que possui informações sobre a realidade social.  

 

Assistência Social em Arapiraca e os CRAS 

 Arapiraca é um município brasileiro localizado não agreste alagoano. A execução da Assistência Social 

no município de Arapiraca iniciou-se com o trabalho da Secretaria de Saúde e Assistência Social, em seguida 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, a partir daí foi criada a Coordenadoria de Assistência 

Social, que iniciou o processo de implementação do Sistema Único da Assistência Social. Em maio de 2005, foi 

criada a Secretaria Municipal de Assistência Social. A secretaria tinha como objetivo o fortalecimento da 

Política de Assistência Social. Atualmente a secretaria é denominada Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social. 

 A secretaria organiza e administra os serviços socioassistenciais. Os serviços são divididos de acordo 

com seu tipo de proteção, sendo dois tipos: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Os serviços da 

Proteção Social Básica são: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas. O PAIF é ofertado necessariamente nos Centros de Referência de Assistência 

Social. O SCFV deve ser articulado ao PAIF e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 

com Deficiência e Idosas deve ser referenciado ao CRAS. 

 O município de Arapiraca possui atualmente nove Centros de Referência de Assistência Social, 

localizados em áreas urbanas e áreas rurais da cidade. Nos CRAS, os indivíduos e famílias são cadastrados e, 

dependendo da demanda apresentada, são inseridos no acompanhamento.  

 Diante do que foi exposto, objetivou-se estudar a Política de Assistência Social, discutindo a 

construção dessa política e o significado dos Centros de Referência de Assistência Social nos territórios 

vulneráveis.  
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 
 A pesquisa proporciona ao pesquisador buscar novos conhecimentos que contribuem para explicação 

e/ou solução de algum problema. A pesquisa relaciona-se à ciência, como pode-se observar: 

 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 

frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa 

vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema se 

não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida  prática (MINAYO, 2009, p. 

16). 

 

  As teorias têm fundamental importância no processo investigativo das ciências sociais, visto 

que a partir delas os conceitos são devidamente definidos. A base teórica da investigação do presente trabalho 

buscou referência no materialismo histórico, que está fundamentada no método dialético. Segundo Gil (1992), 

para o materialismo histórico, a produção e a troca de seus produtos compõem a base de toda a ordem social.  

 “As causas últimas de todas as modificações sociais e das subversões políticas devem ser procuradas 

não na cabeça dos homens, mas na transformação dos modos de produção e de seus intercâmbios” (Gil, 1992, 

p.41). 

 Para a realização deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais. Na pesquisa 

bibliográfica, os dados foram colhidos em livros e artigos científicos do Portal de Periódicos da CAPES, onde foi 

possível discutir a construção da Política de Assistência Social, abordando a gênese da assistência, quando era 

vinculada à benevolência, até tornar-se direito e sua relação com o território. A pesquisa documental valeu-se de 

documentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Arapiraca, que mostrou a 

localização dos Centros de Referência de Assistência Social da cidade. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A pesquisa apresentada mostrou como ocorreu a construção da Política de Assistência Social brasileira, 

abordando a sua origem, que foi esboçada na Constituição Federal de 1988. Através dos dados obtidos, através 

da pesquisa bibliográfica, foi visto que em 1993 foi aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); em 

2004 foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social, que 

implementou em 2001 o sistema Único de Assistência Social (SUAS). O SUAS organiza os serviços 

socioassistenciais no Brasil de forma descentralizada de acordo com sua complexidade, sendo divididos em 

Proteção social Básica e Proteção Social Especial.  

 Os serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica, são ofertados ou referenciados nos/aos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que são equipamentos sociais que devem localizar-se em 

territórios socialmente vulneráveis, com o objetivo de prevenir o rompimento dos laços familiares e 

comunitários.  

 Através da pesquisa documental, pode-se observar que o município de Arapiraca possui nove CRAS, 

localizados em diversos bairros, tanto na área urbana quanto rural da cidade. Assim, eles desempenham a função 

de atender os indivíduos e/ou famílias que encontram-se em vulnerabilidade social. 

 Cada CRAS possui uma área de abrangência, como pode ser visto na Tabela 1. 

 
Tabela 26 - CRAS de Arapiraca e áreas de abrangência. 

CRAS ABRANGÊNCIA 

Batingas 

Baixa da Onça 

Bananeiras 

Batingas 

Boa Vista 

Pau D’arco 

Alazão 

Furnas 

Bálsamo 

Canafístula 
Canafístula 

Cangandu 
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Jardim Tropical 

Nova Esperança 

Cazuzinhas 

Mata da Umbelina 

Mulungu 

Olho D’Água dos Cazuzinhas 

Padre Antônio Lima Neto 

Pau Ferro dos Laranjeiras 

Itapoã 

Itapoã 

Brasília 

Novo Horizonte 

Alto do Cruzeiro 

Poção 

Jardim das Paineiras 

Vila São Francisco 

Sítio Fernandes 

Senador Nilo Coelho 

Sítio Breu 

Sítio Lagoa Cavada 

Capim 

Mangabeiras 

Brasiliana 

Caititus 

Capiatã 

Mangabeiras 

Santa Edwirges 

Senador Arnon de Melo 

Senador Teotônio Vilela 

Vila Aparecida 

Manoel Teles 

Baixão 

Cavaco 

Manoel Teles 

Poço Frio 

Vale das Águas 

Zélia Barbosa 

Planalto 

Bom Sucesso 

Canaã 

Carrasco 

Massaranduba 

Planalto 

Sítio Quati 

Serra dos Ferreiras 

Vila São José 

Primavera 

Cacimbas 

Guaribas 

João Paulo II 

Ouro Preto 

Primavera 

São Luiz I 

São Luiz II 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa demonstrou como surgiu a Política de Assistência Social brasileira, que atualmente é lei 

consolidada no Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, ao organizar os serviços socioassistenciais, 

definiu os níveis de proteção social, organizando-os em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. O 

primeiro direcionado à prevenção do rompimento dos vínculos familiares e comunitários; quanto o segundo 

voltado aos indivíduos e/ou famílias com vínculos extremamente fragilizados ou rompidos. 
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O trabalho discutiu acerca do Centros de Referência de Assistência Social. Esses equipamentos sociais, 

segundo a Política de Assistência Social, devem estar localizados em territórios com incidência de 

vulnerabilidade social. Executam os serviços de Proteção Social Básica, necessariamente o Serviço de 

Atendimento e Proteção Integral à Família. 

 Aqui foram apresentados brevemente os nove CRAS do município de Arapiraca, indicadas as áreas de 

abrangência dos mesmos. Conforme observado, a cidade de Arapiraca possui um considerável número de CRAS.  

 Dessa forma, cabe destacar a importância de uma futura pesquisa que discuta a relação entre a Política 

de Assistência Social e o território, especificamente como ocorreu a implantação dos CRAS no município 

arapiraquense, visto a importância que possuem como porta de entrada da Política de Assistência Social. Esse 

estudo poderia contribuir na identificação de áreas consideradas vulneráveis no município de Arapiraca, 

contribuindo assim para a produção de um estudo que exponha o território caracterizado pela presença de 

espaços que deverão ser cobertos por políticas públicas; em especial pela Política de Assistência Social. 

A partir do estudo seria possível também a indicação de áreas desprovidas de unidades e até de locais 

onde os CRAS que já estão implantados não estejam abrangendo devidamente as áreas onde localiza-se a 

população que a eles é destinada. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma sequência didática sobre a tabela periódicas dos elementos, 

estruturada na dinâmica de três momentos pedagógicos, tendo a finalidade a construção de contos literários. 

Buscamos mostrar como o conto é um recurso relevante por suas características de brevidade, intensidade de 

sentido e efeito literário de surpresa, elevando a motivação e o interesse do estudante por assuntos da química, ao 

mesmo tempo que aprimora as habilidades de leitura. A realização desta sequência foi em uma turma do 

primeiro ano do Ensino Médio demonstrou que a abordagem dos conteúdos de forma dialogada e participativa 

estimulou o envolvimento dos alunos com a aprendizagem. Objetivando ressignificar o assunto da tabela 

periódica utilizando a produção de conto literário. Concluímos, que é importante refletir sobre alternativas de 

ensino que dinamize o conteúdo, afim de transformá-lo em atrativo para que os alunos adquiram o conhecimento 

científico de forma eficaz e consiga aplica-los. 
 

PALAVRAS CHAVE: Sequência didática, Ensino de Química, Contextualização. 

 

The contributions of the literary genre tale to the learning / teaching of the 

Periodic Table in chemistry classes in high school 

 

ABSTRACT: This work presents a didactic sequence on the programming of graphic elements, structured in 

the dynamics of three pedagogical moments, having a purpose of construction of literary books. We seek to 

show how relevant a resource is by its short-term characteristics, intensity of meaning and surprise literary 

effect, raising student motivation and interest in chemistry, while improving reading skills. The training of this 

class was carried out in a class of the first year of High School. Aiming to resignify the subject of the periodic 

table using a production of literary tale. We conclude that it is important to reflect on teaching alternatives that 

streamline content, make the task more effective for children, and acquire scientific knowledge effectively and 

consistently. 

KEYWORD: Didactic sequence, Teaching Chemistry, Contextualization. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Há necessidade de tornar significativo o ensino de Química, proporcionando o acesso a conhecimentos 

químicos de modo problematizador, desafiador e estimulador, de maneira que seu objetivo permita conduzir os 

alunos a construírem o saber científico. Refletindo como a disciplina de química tem sido ministrada nas escolas, 

Lima (2012) afirma: 

 

Não se pode mais conceber um ensino de Química que simplesmente apresenta 

questionamentos pré-concebidos e com respostas acabadas. É preciso que o 

conhecimento químico seja apresentado ao aluno de uma forma que o possibilite 

interagir ativa e profundamente com o seu ambiente, entendendo que este faz parte de 

um mundo do qual ele também é ator e corresponsável. (LIMA, 2012, p. 98) 
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O Ensino de Química e, em particular, o tema Tabela Periódica, praticado em um grande número de 

escolas, está muito distante do que se propõe, isto é, o ensino atual privilegia aspectos teóricos de forma tão 

complexa que se torna abstrato para o Educando (TRASSI e COLS, 2001). Sendo essa um dos símbolos mais 

conhecidos da linguagem Química, também um guia de pesquisa,  no que se refere a mesma Atkins (1996), 

afirma ser o ponto alto da química, pois ela fornece subsídios para a vida dos estudantes, novos horizontes na 

esfera profissional e a disposição de toda química através da interpretação de sua simbologia. Seu entendimento 

é notório para todos que queiram conhecer o mundo sob a ótica científica, é através dela que conhecemos os 

elementos químicos, suas características, suas propriedades periódicas e aperiódicas e como os elementos se 

relacionam com as substâncias no nosso cotidiano. 

 

Em concordância com Leach (et al 2005 apud PEREIRA e PIRES, 2012) as atividades que são planejadas 

de maneiras sequenciais podem contribuir para a aprendizagem de diversos conteúdos em ciências.  

 

As sequências didáticas (SD) contribuem com a consolidação de conhecimentos que 

estão em fase de construção e permite que progressivamente novas aquisições sejam 

possíveis, pois a organização dessas atividades prevê uma progressão modular, a partir 

do levantamento dos conhecimentos que os alunos já possuem sobre um determinado 

assunto. (BRASIL, 2012) 

 

Atualmente, o professor possui um leque de recursos que pode servir de estratégias diferenciadas para a 

sala de aula, podendo esses recursos serem, desde novidades tecnológicas de fácil acesso às redes sociais 

virtuais, como ações que, embora parecendo antigas, nunca deixaram de ser atuais, como a leitura de obras 

literárias (ROSA; ROSA; LEONEL, 2015). Nesse sentido, Zanetic (2006) lembra que “todo professor, 

independente da disciplina que ensina, é professor de literatura e esta pode ser transformada numa atividade 

interdisciplinar”. 

 

Notamos que a junção da literatura e da ciência pode ser uma ótima alternativa para incorporar conceitos 

químicos entrelaçados a temáticas sociais, por meio da relação entre a cultura e a ciência, contribuindo para que 

os professores despertem no estudante o desejo de buscar o conhecimento a partir das mais variadas relações 

possíveis que a literatura e a ciência juntas podem oferecer (SILVEIRA, 2013). Desta forma, “[...] a experiência 

da leitura de uma situação fictícia supera o aspecto meramente informativo, ao colocar o leitor na própria cena 

dos acontecimentos, e, dessa forma, pode representar uma importante contribuição ao aprendizado” (PIASSI, 

2015). 

 

Percebemos o quanto a contextualização é importante tanto para aprendizagem como para a compreensão 

da realidade, sendo confirmado com os Parâmetros Curriculares Nacionais para Ensino Médio – PCNEM – 

quando sugerem a utilização das vivências dos alunos e os fatos do dia-a-dia, da tradição cultural para construir 

conhecimentos químicos que permitam refazer leituras do mundo (BRASIL, 1999). Os PCN+ enfatizam que 

conteúdos e temas devem favorecer a compreensão do mundo natural, social, político e econômico (BRASIL, 

2004).  

 

Segundo Silveira (2013), o conto pode inserir o aluno num contexto social, por meio da ficção, 

permitindo que o imaginário construa imagens da ciência como produto das ideias e das ações do homem. Nesse 

sentido, a ficção científica traz para o aluno contribuições para o desenvolvimento da aprendizagem e construção 

do conhecimento científico. E ainda, para Rees (2010), a brevidade dos contos permite ainda, que o professor 

tenha mais tempo de abordar os conceitos científicos, tendo a possibilidade de ir além da leitura superficial, que 

costuma ser realizada em sala. 

 

Este trabalho, pensado no decorrer de uma pesquisa realizada para o componente curricular Estágio 

Supervisionado 3, oferecida pelo curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL) – Campus Arapiraca, surgiu de observações do ensino atual sobre a Tabela Periódica dos Elementos, 

que costumam apenas reforçar a identificação dos elementos e sua localização na Tabela Periódica, sem 

estabelecer relação alguma fora disso, e das dificuldades e desinteresse que essa maneira de abordar a temática 

em sala de aula proporciona nos alunos. O objetivo dessa intervenção foi contextualizar o ensino da Tabela 

Periódica, tendo como um dos desdobramentos a construção de contos literários, pensando um ensino-

aprendizagem significativos, contextualizados, e mostrando a importância da literatura como meio de minimizar 

as dificuldades de compreensão da leitura e como esta pode auxiliar na construção de conhecimento científico.  
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A sequência didática utilizada baseou-se na temática Tabela Periódica dos Elementos, dando ênfase nas 

aplicações dela no cotidiano, sendo elaborada para trabalhar com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio 

de uma escola Estadual do Agreste Alagoano, na cidade de Arapiraca/AL. Corroboramos com Zabala (1998) que 

compreende a sequência didática como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor 

como pelos alunos”. 

 

No primeiro momento da sequência didática apresentamos a temática científica que seria utilizada no 

conto. Por meio de questionário, buscamos compreender de que maneira os alunos compreendiam o assunto 

Tabela Periódica, especialmente os nomes dos elementos que eles conheciam, seus símbolos, sua localização na 

tabela periódica (família e período), como estes são representados e onde eles podem ser encontrados no 

cotidiano. 

 

No segundo momento buscamos fazer o confronto dos conhecimentos científicos com os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre a Tabela Periódica, nesse momento objetivávamos promover nos estudantes a reflexão 

a respeito das inter-relações entre os conceitos científicos envolvidos e o que eles já conheciam. Algumas das 

respostas dadas nos questionários do primeiro momento foram expostas durante esse confronto para serem 

analisadas e discutidas em conjunto com os alunos. 

 

O terceiro e último momento referente à sequência didática findou com a produção do gênero literário 

conto. Inicialmente foi realizada uma explanação sobre o que é um conto, como construir, que características 

deveriam ter. Essa etapa constituiu-se em duas aulas/oficinas que na primeira foi realizada a leitura de uma 

produção literária conto no campo da Ciência, que tem como título: Aldeído Fenol (*1920 +1974). Com isso 

foram discutidas as características do conto e como os alunos poderiam usar o que foi visto nas aulas anteriores 

para a criação dos seus textos; sendo também orientados a escolhere os personagens que tivessem ligação com o 

tema Tabela Periódica, depois definir o tempo, se a narrativa seria no presente, futuro ou passado e, se seria em 

primeira ou terceira pessoa. Por fim, os alunos individualmente, foram solicitados a produzir um conto tomando 

como base tudo o que foi discutido durante as aulas.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Percebemos no ensino de química algumas dificuldades que são recorrentes e, segundo Kempa (1991 

apud SILVA JÚNIOR, 2012), podem estar ligadas à natureza do conhecimento prévio ou a dificuldade de dar 

significância aos conceitos que se almeja que os estudantes aprendam; as ligações entre a demanda ou 

complexidade de uma atividade a ser aprendida e a capacidade do estudante para organizar e processar a 

informação; aptidão linguística; a falta de afinidade entre o estilo de aprendizagem do estudante e a didática do 

professor. Com isso, devemos pensar maneiras para que estas dificuldades possam ser superadas e que haja uma 

articulação para melhorar o ensino-aprendizagem. 

 
Os contos foram analisados com base em categorias criadas em cima do que foi trabalhado sobre a Tabela 

Periódica dos Elementos, desse modo elaboramos três categorias, que são: 1. Nome/símbolo dos elementos; 2. 

Tabela Periódica e cotidiano e 3. Propriedades dos elementos. Ao total foram produzidos vinte e cinco (25) 

contos, mas apenas três (3) foram analisados, por conter a estrutura adequada que o gênero deve apresentar, os 

referido contos foram nomeados por autoria, sendo os autores denominados: A1, A2 e A3, de modo genérico e 

aleatório, não obedecendo a nenhum critério pré-estabelecido. 

 

Com base na Categoria 1, os nomes dos elementos químicos foram bastante utilizados, principalmente 

como nomes dos personagens dos contos, tal como coloca A3: “Cobre, e meu primo Sódio”, A2: “O alumínio 

tinha muitos amigos” e A1: “Cálcio era o líder da equipe”. De acordo com Mariscal (2009), a memorização dos 

nomes e símbolos dos elementos químicos sempre foi uma tarefa aborrecida para o estudante, por tratar-se de um 

grande número de termos sem aplicação prática na sua vida, isso faz com que o aluno tenha uma visão distorcida 

sobre a química, não acreditando fazer parte do seu cotidiano. Porém, esse conhecimento é importante para a 

identificação dos elementos, e posteriormente ser utilizado para o entendimento da estrutura periódica e outros 

assuntos. O conto tem função importante nesse sentido, conforme Neto (2001), é através dos personagens que a 
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ciência é apresentada fora do seu contexto de produção ou ensino, permitindo ao leitor o contato com imagens e 

representações da ciência a partir de uma determinada realidade construída e coerente com a lógica dos 

personagens. 

 

Na Categoria 2, os alunos relatam os locais onde podemos encontrar os elementos químicos, por exemplo 

para A1 Cálcio o principal personagem do seu conto: “podendo ser encontrado em ossos, dentes, leites, folhas, 

vegetais, conchas, coral, giz, gesso.”, A2: “em maior quantidade na Terra é obtido naturalmente a partir de 

alguns minérios” e fala também “O flúor é um mineral encontrado em toda a crosta terrestre ... ajuda a prevenir 

as cáries.”, e A3 “onde cobre aplicou-se com fios em baterias”, percebemos que os alunos, se esforçaram em 

trazer os elementos para mais próximo possível dentro da realidade. Segundo Gotlib (2004), o conto na sua 

origem preocupava-se em narrar acontecimentos reais, no entanto, no cenário atual, este pode retratar não apenas 

fatos reais como também, fictícios sendo que ficção e realidade não possuem limites precisos.  

 

Em relação a Categoria 3, as propriedades dos elementos não foram muito faladas, mas A2 conseguiu 

mencioná-la em sua fala: “O alumínio possui uma boa resistência a corrosão; reage rapidamente com o 

oxigênio... é um metal dúctil e maleável” e A3 ao se tratar do cobre coloca “bom condutor de eletricidade e 

calor”. A1 traz apenas “O cálcio um metal livre”. Notamos maior dificuldade dos alunos em introduzir as 

propriedades dos elementos nos seus contos, um dos motivos para isso pode ser a memorização temporária do 

conteúdo, sem a devida relevância do mesmo, desse modo, o estudante não consegue dar sentido ao assunto e 

inferir a partir dele. A linguagem química da Tabela periódica na maioria das vezes é mal compreendida pelos 

alunos, sendo apresentada para eles de forma superficial e descontextualizada. É preciso que o conhecimento 

químico seja apresentado ao aluno de uma forma que o possibilite interagir ativa e profundamente com o seu 

ambiente, entendendo que este faz parte de um mundo do qual ele também é ator e corresponsável. (LIMA, 

2012) 

 

 

CONCLUSÃO 

                           

 
Constatamos que a literatura junto com a ciência podem ser uma alternativa para trabalhar a 

contextualização da química por meio de temas sociais e assim, tornar o ensino-aprendizado dos alunos mais 

significativo acerca do assunto que ele irá utilizar durante toda sua vida escolar. A utilização do conto, pode se 

dar por meio da ficção despertando no aluno o interesse e a criatividade, sendo trabalhados contextos sociais, 

trazendo assim, o conhecimento científico para o cotidiano do aluno.  

Através da estratégia usada durante a aplicação desse trabalho conseguimos alcançar os objetivos 

pretendidos e, concluímos ainda, que os materiais didáticos que trazem apenas conceitos sem correlações, 

favorece apenas a memorização temporária. Nesse caso, a inserção de estratégias e recursos didáticos 

diferenciados, é importante para despertar a motivação no aluno e evitar que ocorra uma defasagem 

epistemológica na aprendizagem. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo comparar os softwares livre e licenciados utilizados na geração de 

energia por meio de placas fotovoltaicas, a metodologia aplicada foi de uma pesquisa bibliográfica com 

abordagem quantitativa. Para o estudo comparativo utilizou-se os softwares PVSYST, PV*SOL Premium e 

Project Sunroof sendo os dois primeiros licenciados e os outros livres. Fez-se necessário que os softwares 

escolhidos tivessem relação com a geração de energia solar, além disso os parâmetros tomados como base para 

se fazer os estudos comparativos foram: Adaptação ao País, banco de dados, sombreamento, modelagem 3D, 

projetos de grande porte e o preço. Diante disso, ao comparar obteve-se que o PV*SOL Premium é o mais 

completo comparado aos outros, pois ele satisfaz todos os parâmetros utilizados na análise, deixando apenas a 

desejar no seu valor de mercado por possuir o custo elevado. Para auxiliar a discussão e fundamentar a análise, 

foram utilizados Demonti(2003), Santos(2011), Oliveira(2007), Rauschmayer (2017). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Energia Renovável, Sustentabilidade, Custo. 

Comparative analysis of software for photovoltaic projects 

ABSTRACT: This work aims to compare the free and licensed software used in the generation of energy 

through photovoltaic panels, the methodology applied was a bibliographical research with a quantitative 

approach. For the comparative study the software PVSYST, PV * SOL Premium and Project Sunroof were used, 

the first two being licensed and the others being free. It was necessary that the chosen softwares were related to 

the generation of solar energy, in addition the parameters taken as basis to make the comparative studies were: 

Adaptation to the Country, database, shadowing, 3D modeling, large projects and the price. Therefore, when 

compared, it was obtained that the PV * SOL Premium is the most complete compared to the others, since it 

satisfies all the parameters used in the analysis, leaving only to be desired in its market value because it has the 

high cost. To support the discussion and to base the analysis, we used Demonti (2003), Santos (2011), Oliveira 

(2007), Rauschmayer (2017). 

KEYWORD: Renewable Energy, Sustainability, Cost. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Em meados do século XX o principal combustível fóssil utilizado era o petróleo, porém com o estudo 

aprofundado notou-se os efeitos degradantes produzido por este combustível. Diante disso, foi iniciada uma 

pesquisa por novas fontes de energia capazes de minimizar esses impactos, e uma dessas novas energias possui o 

sol como fonte geradora nomeada como fotovoltaica. 

Em 2018, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cerca de 0,77% da matriz 

energética do Brasil é movida pela fonte solar. A Norma Brasileira (NBR 11704) - Sistemas Fotovoltaicos – 

Classificação fornece um quadro no qual mostra as categorias dos tipos de sistemas fotovoltaicos, o que 

proporciona uma base para as empresas que são as produtoras de softwares voltados para os sistemas de energia 

em que são aproveitadas para o desenvolvimento do melhor tipo de programa dependendo do tipo de sistema 

instalado, onde os mesmos dimensionam esses sistemas.  

Diante da grandiosidade do avanço tecnológico em gerar um meio de energia fornecida pela radiação do 

sol, foi necessário desenvolver sistemas de monitoramento para as instalações, para tanto, foram criados 

softwares que monitoram o desempenho e fornecem dados em tempo real, fazendo o monitoramento online ou 

via celular (DELTASOLAR, 2017). 
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Por isso, este artigo preocupa-se em comparar os softwares que controlam os sistemas fotovoltaicos, na 

possibilidade de identificar o mais viável para um projeto. Nessa perspectiva, serão analisados softwares 

licenciados e livres que monitoram o fornecimento de energia fotovoltaica. 

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Para iniciar a análise comparativa, baseada em Gomes et al. (2002), quando ele compara os softwares 

matemáticos de acordo com critérios de avaliação. Dessa forma, foi imprescindível que os softwares escolhidos 

se relacionassem com a geração de energia solar, pois com isso poderíamos analisar a funcionalidade outrossim 

voltado para os sistemas fotovoltaicos. 

Os softwares escolhidos para construir tal análise foram previamente definidos deveriam a partir de 

características em comum, a saber: cálculo de potencial de geração de energia, geração de maquetes 3D de todo 

o sistema fotovoltaico.  

A partir dos programas foi visível que alguns disponibilizavam mais ferramentas que outros, porém a 

análise deu-se a partir de critérios que englobassem todos os programas, propiciando a realização de uma análise 

comparativa detalhada entre os softwares e averiguando a funcionalidade de cada aplicativo. 

 Os parâmetros tomados como base para realizar o estudo comparativo foram: a adaptação ao país, o 

banco de dados, o sombreamento, a modelagem 3D, os projetos de grande porte e o valor de mercado. Deste 

modo, os softwares escolhidos para análise respectivamente são: PVSYST, PV*SOL Premium, Projeto Sunroof. 

A investigação, estudo e análise comparativa, permitiu sintetizar o comportamento dos softwares 

comparando as informações fornecidas por cada programa, levando a interpretação adequada de suas respectivas 

aplicações no projeto, de acordo com suas fases. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O PV*SOL Premuim é um software mundialmente conhecido no âmbito da energia fotovoltaica e 

fornecido pela empresa alemã Valentin Software GmbH, que efetua a venda direta. No Brasil a empresa recebe 

apoio da empresa Solarize que ajuda na divulgação do produto nacionalmente como também fornece 

treinamentos e suportes para a utilização do mesmo. 

Em 2017 o PV*SOL Premium ganhou uma versão em português, o que ajudou a introduzir um sistema 

de energia fotovoltaica no Brasil, adaptando-se as peculiaridades brasileiras. 

Montagem de simulação em 3D com alto grau de realidade para os cálculos e verificação de condições 

de instalação de painéis solares são elaborações que o software realiza com poucos cliques, além disso, é 

possível conceber modelagem em três dimensões que seja de fácil compreensão por pessoas que não tenham o 

certo conhecimento sobre o tema, sendo permitido criar cenários a partir de mapas de satélite como também 

modelos gerados por drones, e programas arquitetônicos podem ser importados. Além disso, o menu do 

programa orienta na elaboração do projeto, mostrando uma sequência de passos lógicos e bem didático. 

O Software tem diversos módulos de visualização e série de displays com informações técnicas sobre 

como ele irá reagir a cada diferente maneira de instalar o sistema que é testado, ele prevê de forma horizontal, 

prédios, recortes no telhado, vegetação, antenas, outros objetos e fatores para o cálculo do sombreamento, que é 

muito importante para as instalações fotovoltaicas. 

Por meio disso, ele pode calcular a carga de incidência do sol e aferir quantos módulos, qual a 

localização e como eles devem ser instalados para se ter um melhor resultado, estimando também a quantidade 

de cabos, as especificidades dos inversores, e todos os aparatos necessários para a instalação de um sistema de 

geração de energia solar. 

Ao final, o programa fornece um resultado em forma de relatório que mostra o retorno financeiro e 

outros gráficos sobre o sistema, sendo a interface amigável ao usuário, oferecendo apoio ao projetista para o 

projeto preliminar. Então, ele fornece projetos elétricos muito simples, utilizado em sistemas básicos e 

complexos como usinas de grande porte, além de possuir uma versão teste de 30 dias. 
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Figura 1: Modelagem 3D no PV*SOL Premium 

Fonte: PV*SOL Premium (Software). 

 

A Electro graphics é a desenvolvedora do software Solergo, o qual permite o dimensionamento 

completo de sistemas fotovoltaicos, como por exemplo os projetos, podendo eles serem conectados à rede 

distribuição (grid connected), desconectado (off-grid), isolado ou híbridos com alimentação de duas ou mais 

fontes. É um software de desenvolvimento de projetos fotovoltaicos que pode ser encontrado totalmente em 

português, sendo totalmente dedicado a realidade normativa e fiscal brasileira. No Brasil a HIPER ENERGY é 

representante exclusivo da ELECTRO GRAPHICS no Brasil.  

O programa ainda possui uma versão disponível para smartphones ou tablets: o iSolergo, sendo um 

aplicativo gratuito que permite efetuar o projeto preliminar dos sistemas fotovoltaicos, com análises energéticas, 

configurações dos módulos fotovoltaicos, dos inversores e avaliação de rentabilidade do sistema. 

 

 
Figura 2: Dados Gerais do Sistema no Solergo 

Fonte: Solergo (Software). 

 

O Software PVSYST é um programa com modo de licença completa, mais usado profissionalmente em 

projetos fotovoltaicos. Existe também o modo de avaliação (limitado a um mês) e o modo de demonstração. 

Desenvolvido na Suíça, o software alimenta a base de dados de acordo com informações reais dos fabricantes de 

equipamentos. Composto de Panfire (tipo de arquivo do PVSYST).  

Além disso, ele utiliza o conhecimento em energia fotovoltaica, recursos com dados meteorológicos 

elaborando projetos que faz cálculos de dimensionamento e também realizando todo o orçamento do projeto. É 

um software utilizado por diversos países por todo o mundo. Possui parâmetros técnicos para usinas de grande 

porte e é reconhecido internacionalmente. Apesar de ser um software licenciado, ele possui uma versão de teste 

que pode ser utilizado por 30 dias, com todas as ferramentas disponíveis. 
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Figura 3: Modelagem no PVSYST 

Fonte: Santana (2014) 

 

 

 

 

Tabela 1: Comparação entre os softwares 

Critérios PV*SOL Premium PVSYST Solergo 

Adaptação ao país ✓  ✓  ✓  

Banco de dados ✓  ✓  ✓  

Sombreamento ✓  ✓  ✓  

Praticidade da interface ✓    

Modelagem 3D ✓    

Projetos de grande porte ✓  ✓  ✓  

Valor de mercado 1.295 euros 1.141 euros Gratuito 

Fonte: Autores 

 

 

 

Dentre os softwares analisados, o Solergo, o PVSYST e o PV*SOL Premium possuem atualizações 

para o Brasil, possibilitando ao projetista dados reais sobre a localidade. No que se refere aos bancos de dados, 

eles podem ser divididos em duas subcategorias, respectivamente: a primeira contém informações 

meteorológicas da região, e a segunda relacionada aos detalhamentos de componentes necessários para execução 

do projeto.  

A partir dessa realidade, podemos afirmar que o PVSYST e o PV*SOL Premium possuem as duas 

categorias nos seus respectivos softwares, podendo criar ou importar arquivos com essas informações. Já o 

Solergo dispõe dessas duas categorias, tendo também um diferencial, onde possui uma versão disponível para 

smarthphones ou tablets, o Solergo. 

Relacionado ao sombreamento, isto é, a interferência causada na irradiação recebida nos módulos do 

sistema fotovoltaicos causadas por obstáculos físicos, observa-se que ele não disponibiliza ao usuário adicionar 

informações sobre localização de cordilheiras ou outros obstáculos. 

A interface dos softwares é amigável, o Solergo disponibiliza de uma sequência guiada, simples e 

flexível, que pode ser utilizado por qualquer pessoa leiga, o PVSYST não possui fácil utilização tendo que 

adicionar os dados requeridos pelo sistema para geração dos resultados, o PV*SOL Premium é o software mais 

prático dentre os comparados, possuindo uma linha de raciocínio a ser seguida, onde é necessário informar 

apenas os dados fundamentais para o seu funcionamento. 

Na modelagem 3D, o PV*SOL Premium foi o único a ser contemplado, podendo representar de forma 

animada a localização dos módulos, opções de sombreamento de acordo com o horário e estação do ano, e 

também sendo capaz de inserir componentes arquitetônicos para um embelezamento do projeto. 

Além das características supracitadas, existe também a utilização de parâmetros técnicos para projeto de 

usinas de grande porte, onde apenas o PVSYST e o PV*SOL Premium possuem este diferencial. 

 

CONCLUSÃO  

 

O presente artigo comparou os softwares licenciados e livres que monitoram o fornecimento de energia 

fotovoltaica. A partir da análise, observamos que nos critérios de adaptação ao país, banco de dados, 

sombreamento, projetos de grande porte, os três softwares atenderam. Já no critério de praticidade de interface e 

modelagem 3D, apenas o PV*SOL premium atendeu. Dessa forma, apesar dos softwares possuírem 
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características em comum, o PV*SOL sobressaiu-se diante dos outros aplicativos analisados, já que é o 

programa mais completo tendo em vista que ele satisfaz todos os parâmetros utilizados para análise, entretanto é 

software entre os comparados que possui maior custo de mercado custando 1.295 euros, comparando ao 

PVSYST percebemos uma diferença irrisória de aproximadamente 12%. 
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RESUMO: A aula de campo é uma das metodologias alternativas que atualmente tem sido utilizada com mais 

frequência pelos professores das mais diversas áreas, como forma de consolidar a teoria trabalhada com livros 

didáticos em sala de aula. Nesse sentido objetivou-se com esse estudo realizar uma avaliação de três ambientes 

naturais relacionados a excursões realizadas na disciplina Ecologia e Conservação. O estudo foi realizado a partir 

de três aulas de campo, em ambientes diferentes: Serra da Mangabeira, Chácara Santa Luzia e Lago da Perucaba, 

onde os alunos na primeira aula de campo utilizaram um transecto para delimitar uma área de 50 cm, e coletar 4 

amostras de serrapilheira, do qual foi pesada e feita a triagem da fauna edáfica encontrada. No segundo ambiente 

feito a excursão foi realizado o levantamento das hortaliças e frutíferas cultivadas, os métodos de cultivo e 

preparação de bioinseticidas para o controle de pragas. Na terceira aula de campo os discentes utilizaram um 

quadro para registrar as sensações observadas na trilha com os participantes. Constatou-se no primeiro ambiente 

uma alta densidade de serrapilheira e diversidade de fauna edáfica. No ambiente agroecológico da xácara obteve-

se um elevado número de hortaliças e frutíferas utilizadas tanto para o auto consumo quanto para venda, além de 

um rico sistema de produção isento de agroquímicos poluidores. Em relação a trilha no Lago da Perucaba a visão 

sobre o cenário e o clima corresponderam às expectativas avaliadas em ótimo e bom respectivamente. Infere-se 

que a aula de campo é um método eficiente para o estudo dos ambientes naturais, uma vez que, permite ao 

graduando em Biologia o contato direto com o manejo dos sistemas ambientais diversos.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Meio ambiente. Diversidade ecológica.  

 

Ecology and conservation field class as an alternative methodology in the 

teaching of natural environments 

 
ABSTRACT: The field class is one of the alternative methodologies that currently has been widely used by 

teachers from several areas, as a way to consolidate the theory, worked with textbooks in the classroom. In this 

sense, the objective of this study was to evaluate three natural environments related to excursions in the 

discipline of conservation biology. The study was carried out from three field classes, in different environments 

(Serra da Mangabeira, Chácara Santa Luzia and Lago da Perucaba), where students in the first field class used a 

transect to delimit an area of 50 cm, and collect 4 samples of litter from which weighed and weighed the edaphic 

fauna found. In the second environment made the excursion was carried out the survey of the vegetables and 

fruits cultivated, the methods of cultivation and preparation of bioinsecticides for the control of pests. In the third 

field class the students used a chart to record the sensations observed on the trail with the participants. It was 

observed in the first environment a high density of litter and diversity of edaphic fauna. In the agroecological 

environment of sugarcane, a large number of vegetables and fruits were used for both self-consumption and sale, 

as well as a rich production system free of agrochemicals. In relation to the trail in Lake Perucaba the view on 

the scenery and the climate corresponded to the expectations evaluated in great and good respectively. It is 

inferred that the field class is an efficient method for the study of the natural environments, since, it allows to the 

graduate in Biology the direct contact with the handling of diverse environmental systems. 
 

KEYWORD: Learning. Environment. Ecological Diversity 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Em meio à extensão dos problemas ambientais, a busca por metodologias alternativas que contribuam 

para a formação de alunos mais questionadores, preparados para o exercício pleno da cidadania é uma das 

principais preocupações dos professores. Essa preocupação também está presente nos parâmetros curriculares 

nacionais, que mencionam que devem ser enfatizadas as estratégias de ensino que possibilitem uma maior 

compreensão dos objetivos de estudo para os alunos (MARINHO, 2012). 

A aula de campo é uma das metodologias alternativas que atualmente tem sido utilizada com mais 

frequência pelos professores das mais diversas áreas, como forma de consolidar a teoria trabalhada com livros 

didáticos em sala de aula. Pode-se citar como exemplo a prática em ciências da natureza (JUNIOR; SILVA, 

2016). 

Como uma subárea dentro das Ciências Biológicas, a Ecologia como um todo tem por objetivo 

averiguar e compreender as relações entre os seres vivos, dentro de suas comunidades e a relação desses com o 

ambiente. Nesse processo de interrelação entre os seres, a ecologia visa também estudar as relações que 

envolvem o funcionamento e a estrutura das comunidades vegetais e animais, e a transferibilidade de energia 

dentro dos ecossistemas (SENICIATO; CAVASSAN, 2009). 

No ensino de ecologia principalmente em ecologia e conservação, tem se retrato de maneira didática o 

manejo dos ecossistemas, nesse sentido o ensino sobre os ambientes naturais, bem como o ensino das ciências de 

um modo geral, podem ser basicamente utilizados dois recursos didáticos: primeiro, a aula teórica, na qual o 

assunto é apresentado de forma expositiva e segundo, a aula prática, onde o professor promove aos alunos aulas 

experimentais, visitas e excursões (SENICIATO; CAVASSAN, 2009). 

Nesse sentido objetivou-se com esse estudo realizar uma avaliação de três ambientes naturais 

relacionados a excursões realizadas na disciplina de biologia da conservação.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
1ª aula de campo – Serra da mangabeira 

  Para essa aula, os alunos se deslocaram para a Serra da Mangabeira no lado nordeste do município de 

Arapiraca, distante cerca de 5 km do centro. A serra tem uma elevação de 74 m. Para a avaliação da fauna 

edáfica na serapilheira, foram usados quatro piquetes de tamanho pequeno com 50 cm, para dividir o transecto. 

Após a separação do material do solo, foram colocados em quatro sacos plásticos – tam. 50 L resultando em 4 

coletas e os insetos acondicionados em frascos com álcool à 70%. Todo o material recolhido foi levado para o 

Laboratório de Biologia, onde foi realizada a identificação da fauna edáfica. Os dados foram analisados e 

submetidos ao programa Excel-Microsoft® para a plotagem dos gráficos. 

 

2ª aula de campo – Área de cultivo agroecológico; Chácara Santa Luzia 

 

  Para essa aula, os alunos se deslocaram para o povoado Bom Jardim no lado leste do município de 

Arapiraca, distante cerca de 10 km do centro. Trata-se de uma área com agricultura familiar com 2,0 hectares. 

Nesta aula de campo foi realizado um levantamento de espécies vegetais no cultivo agroecológico (hortaliças, 

plantas companheiras, daninhas ou infestantes, árvores utilizadas para a proteção do cultivo, barreira de ventos 

etc.) e animais para relacionar com o cultivo. Os dados encontrados foram submetidos ao programa Excel-

Microsoft® para a elaboração dos gráficos. 

 

3ª aula de campo – Triha ecológica Perucaba vivo 

 

  A área do lago da Perucaba se encontra no lado oeste de Arapiraca, com 5 km de distância do centro. 

Nesta aula, cada grupo de alunos escolheu uma área na trilha de sua preferência e no momento que achou 

adequado durante a caminhada, e neste momento testarão os seus sentidos a partir das percepções (visão, olfato e 

tato), em seguida foi realizado o preenchendo com um traço vertical para cada avaliação (quadro 1), pois o 

objetivo foi avaliar as sensações da fisionomia (cobertura vegetal) e do solo na percepção dos sentidos (visão, 

olfato e tato). Nessa atividade foi utilizada um quadro para registrar as sensações observadas na trilha com os 

participantes. 
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Figura 1.Quadro referência para avaliar os ítens a serem observados com os participantes da trilha no entorno do 

lago da Perucaba. 

Ìtem a ser observado 
Avaliações a serem 

Ótimo Bom Regular Ruim 

1.Quanto à trilha ecológica 

(cenário). 
    

2.Quanto aos odores na 

trilha (recursos naturais). 
    

3.Quanto à visão (cenário 

dos recursos naturais – 

Ex.: água, ervas, arbustos, 

árvores). 

    

4.Quanto ao tempo (clima) 

– Tato e visão. 
    

5.Quanto à trilha (solo ao 

caminhar – tato) 
    

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
            Na primeira excursão para a Serra da Mangabeira, obteve-se a partir das coletas uma densidade 

expressiva de serrapilheira, onde foi encontrado: galhos, folhas, macro invertebrados em decomposição e 

conchas de moluscos, formando uma espeça camada de material orgânico, os pesos de cada coleta foram 

respectivamente, T1: 0,622 Kg; T2: 0,626 Kg; T3: 0,660 Kg; T4: 0,764 Kg. De acordo com Xavier et al., (2011) 

por meio da deposição de serapilheira, as árvores podem promover aumentos no teor de matéria orgânica e de 

outros nutrientes no solo, sendo um importante método de reciclagem de nutrientes. 

            Compondo as amostragens de serrapilheira foi identificado a presença de macrofauna de invertebrados 

vivendo no meio, as ordens e seu índice de ocorrência esta descrito no gráfico 1 logo abaixo. A ordem 

Hymenoptera expressou maior abundancia em relação as demais, seguida de Lepdoptera e Coleoptera, as demais 

não apresentaram diferença significativa em relação as três mais ocorrentes.  

             Carvalho et al., (2017) realizando levantamento de entomofauna da serapilheira de teca, constatou a 

prevalência de indivíduos da ordem Hymenoptera constituída em sua maioria pela família Formicidae. Para 

Dantas et al. (2012), a população de formigas pode estar diretamente relacionada a comunidade vegetal. Além 

das ordens de insetos encontrados, também foi observado a presença de indivíduos da classe Aracnidae 

representada pelas ordens Aranae e Scorpiones, onde Carvalho et al. (2017) afirma que a presença desses 

organismos revela a grande diversidade ecológica do hábitat. 

 

           Gráfico 1: Ocorrência de macroinvertebrados na serapilheira a nível de ordem. 
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Em relação a segunda aula de campo, constatou-se eficiência do sistema agroecológico implantado, 

onde percebe-se a utilização de insumos orgânicos produzidos no Chácara, uma vez que, as hortaliças cultivadas 

recebem a adubação orgânica (esterco caprino, cama de aviário e composto orgânico de folhagens) além da 

adubação verde. Notou-se visualmente um desempenho expressivo das hortaliças em resposta ao método de 

cultivo, Oliveira et al. (2010) afirma que as hortaliças folhosas respondem muito bem à adubação orgânica, bem 

como os demais vegetais de valor econômico, podendo assim aumentar o número de vegetais cultivadas no 

sistema agroecológico. As hortaliças e frutíferas cultivadas são tanto para subsistência quanto para a 

comercialização (tabela 1e 2). 

 

Tabela 1: Hortaliças cultivadas na horta agroecológica com potencial econômico. 

Autoconsumo (A); Venda (V). 

 

 
No cultivo de frutas e hortaliças foi verificado a presença de pragas que acometem vegetais, no presente 

estudos foram encontradas as respetivas ordens de insetos: Hemiptera, Endopterygota, Lepdoptera, Orthoptera, 

Coleóptera  e a ocorrência de caramujo africano se alimentado das vegetais folhosas (Classe: Gastropoda; 

Ordem: Littorinimorpha), para o controle de pragas o agricultor utiliza bioinseticidas produzidos a partir de 

Canela (Cinnamomum verum L.) e outro inseticida natural a base de Nim (Azadirachta indica L.). Em estudos 

realizados por Viana (2010), a substancia (Azadiractina-A) contida no extrato de Nim usado como inseticida 

natural, atua sobre os insetos como repelente e antialimentar, interfere nos hormônios reguladores do 

crescimento, na metamorfose e na reprodução, podendo assim exterminar espécies. 

Nome popular Nome científico  Finalidade 

Acelga L 

Agrião 

Alho poró 

Alface 

Beterraba 

Brócolis 

Cebola de cabeça 

Cebola de palha 

Cenoura 

Chuchu 

Couve 

Espinafre 

Pimenta 

Pepino 

Pimentão 

Quiabo 

Rúcula  

Tomate 

Beta vulgaris L. var. cicla 

Nasturtium officinae sp. 

Allium porrum L.  

Lactuta sativa L. 

Beta vulgaris L. 

Brassica oleraceae L. var. itálica Plenck 

Allium cepa L. 

Allium fistulosum L.  

Daucus carota L. 

Sechium edule Sw. 

Brassica oleraceae  L. 

Spinacea oleracea L. 

Capsicum frutescens L. 

Cucumis sativuns L. 

Capsicum annuum Group L. 

Abelmoschus esculentus L. Moench 

Eruca sativa L. 

Solanum lycopersicum Mill. 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1397 

Tabela 2: Frutíferas cultivadas no sistema agroecológico. 

Autoconsumo (A); Venda (V). 

 

  

Na trilha ecológica, a partir da análise perceptiva do local, os pontos com resultados a nível de 

significância, foram classificados em ótimo e bom, onde a visão sobre o cenário e o clima (gráfico 2), 

corresponderam às expectativas citadas anteriormente de forma respectiva, a variável recursos naturais 

apresentou classificação positiva em relação as demais. Segundo Huller (2010), a tarefa de proteger os recursos 

naturais é exclusiva dos ambientalistas e ecologistas, que possuem obrigação de chamar a atenção da sociedade 

para os danos causados ao meio ambiente. 

 

    Gráfico 2: Classificação dos sentidos analisados na trilha ecológica. 

 
 

O Lago Perucaba vem sendo degradado pela população há muitos anos, sendo jogado esgotos 

domésticos. A degradação do meio ambiente é o ponto central da maioria das preocupações, no entanto, Backer 

(2002) reflete sobre o meio ambiente, onde diz “o ambiente é o ecossistema planetário que toda atividade 

humana podem degradar ou melhorar”. 

 

Nome popular  Nome científico  Finalidade 

Abacate 

Acerola 

Banana  

Cajá 

Caju 

Cereja silvestre 

Ciriguela  

Coco 

Goiaba  

Graviola  

Jaca  

Laranja  

Limão 

Manga  

Pinha  

Pitomba 

Sapoti 

  

Persa americana Mill. 

Malpighia emarginata L. 

Musa spp. 

 Spondias mombin L. 

Anacardium occidentale sp. 

Eugenia stipitata L. 

Spondias purpúrea L. 

Cocos nucifera L. 

Psidium guajava L. 

Annona muricata L. 

Artocarpus heterophyllus L. 

Citrus cinensis Subsp.  

Citrus limon L. 

Mangifera indica L. 

Annona squamosa L. 

Talisia esculenta L. 

Manilkara zapota L. 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 

                A              V 
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CONCLUSÃO 

 
 A aula de campo de Ecologia e Conservação é um método eficiente para o estudo dos 

ambientes naturais, facilitando no aprendizado acerca do manejo de agroecosistemas, no levantamento 

faunístico e arbóreo, e na compreensão da interação entre as populações, e consequentemente os 

possíveis impactos causados ao meio ambiente.  
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RESUMO: A água é de fundamental importância para a vida no planeta, pois constitui um dos elementos mais 

essenciais para os seres vivos. Porém se contaminada, pode trazer vários prejuízos para a saúde do homem. 

Dentro desse contexto este trabalho objetivou apresentar a importância da água para a saúde humana, sua forma 

captação, reservação e tratamento para uso domiciliar. Para isso, foi realizada uma pesquisa em artigos 

científicos, teses, leis e manuais, disponíveis em sites da internet e livros de acervo pessoal, buscando descrever 

as técnicas de tratamento de água e a legislação vigente no Brasil. O tratamento da água para consumo é de 

fundamental importância, especialmente quando se trata da água da chuva, devido a incorporação de poluentes 

oriundos de deposição por carreamento natural fazendo com que nenhuma delas atenda aos padrões de 

potabilidade recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pela portaria 518. Estes padrões são de suma 

importância para a prevenção de doenças causadas por veiculação hídrica. De acordo com estudo realizado os 

benefícios são notórios e podem abranger todas as classes de consumo de água, no qual podem evoluir desde a 

prevenção de doenças até melhorias na economia financeira, no tocante ao consumo de água. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Uso consciente da água; Contextualização; Química ambiental. 

 

Collection, reservation and home treatment of Rainwater for human 

consumption 
 

ABSTRACT: Water is fundamental importance for life on the planet, as it is one of the most essential elements 

for living things. But if contaminated, it can bring several damages to the health of the man. Within this context, 

this work aimed to present the importance of water for human health, its form of abstraction, reservation and 

treatment for home use. For this, a research was done on scientific articles, theses, laws and manuals, available 

on internet sites and personal collection books, in order to describe water treatment techniques and the legislation 

in force in Brazil. The treatment of water for comsumption is of fundamental importance, especially when it 

comes to rainwater, due to the incorporation of pollutants from natural deposition causing none of them to meet 

the standards of potability recommended by the World Health Organization and by the ordinance 518. These 

standards are of paramount importance for the prevention of diseases caused by waterborne diseases. According 

to a study carried out the benefits are notorious and can cover all classes of water consumption, in which they 

can evolve from the prevention of diseases to improvements in the financial economy, regarding the 

consumption of water. 

 

KEYWORDS: Conscious use of water; Contextualization; Environmental Chemistry. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No nordeste brasileiro a disponibilidade hídrica é um grave problema devido à irregularidade temporal e 

espacial das precipitações. Para se ter uma idéia, ao longo do ano, apenas em um período curto de 3 a 4 meses 
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ocorrem precipitações, sendo que se observam períodos longos, da ordem de 8 a 9 meses sem precipitação 

(período de estiagem) (LIMA, 2012). 

A água escassa torna-se um fator cada vez mais limitante par o desenvolvimento agrícola, industrial e 

urbano. Em regiões onde os recursos hídricos sempre foram abundantes, constata-se uma preocupação com a 

disponibilidade de água em longo prazo, visto que os impactos ambientais nos meios hídricos já podem ser 

considerados um problema em todo o mundo (ANDRADE NETO, 2013). 

O desenvolvimento urbano, as atividades humanas e a industrialização têm provocado a deterioração da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas. O tratamento de água assume, assim, importância fundamental 

para diversos fins, sejam eles industriais, alimentícios ou domésticos, buscando garantir que a água captada do 

meio-ambiente atenda às necessidades humanas, estando isenta de qualquer tipo de poluição e contaminação 

(RICHTER, 2009). 

O consumo da água pode ser dividido em: atividades agrícolas: 59%, indústria: 30% e afazeres 

domésticos cerca de 11%. Nas indústrias, além de garantir que os parâmetros de qualidade sejam atendidos, o 

tratamento da água também pode propiciar a reutilização da água como uma alternativa para minimizar os 

impactos ambientais e consequentemente minimizar os custos de produção com a redução da demanda de água 

dos sistemas públicos de distribuição. Nas residências a falta de água é uma constante, sobretudo nas zonas 

rurais do semi-árido nordestino onde são instaladas cisternas como paliativo à falta de água (LIMA, 2012). 

Os requisitos de qualidade, bem como a segurança sanitária, estão diretamente relacionados com o uso 

que será dado à água, visto que a principal preocupação está em fazer com que a água apresente características 

sanitárias e toxicológicas adequadas, tais como estar isenta de organismos patogênicos e de substâncias tóxicas, 

para a prevenção de danos à saúde e ao bem-estar do homem (BRAGA et al., 2005). 

Dentro desse contexto, este trabalho objetivou apresentar a importância da forma adequada de captação, 

reservação e tratamento de água de uso domiciliar. Para isso foi realizada uma revisão de literatura em artigos 

científicos, teses, leis e manuais, disponíveis em sites como Scielo, Google Acadêmico e Funasa, e livros de 

acervo pessoal, buscando descrever técnicas de tratamento de água e a legislação vigente no Brasil. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo explanatório e retrospectivo no qual foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

artigos provenientes de periódicos, monografias, dissertações, leis e manuais dos anos de 1934 a 2018, 

disponíveis nas bases de dados Google acadêmico, Scielo e Funasa. Para a busca dos artigos foram utilizados os 

seguintes descritores: qualidade da água, formas de tratamento de água e legislação brasileira inerente ao tema 

em questão. Foram encontrados 69 artigos. A leitura dos títulos e resumos possibilitou a seleção de 18 artigos 

que foram incluídos na pesquisa e lidos em sua totalidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE CHUVA 

 

As características da qualidade de água da chuva e a composição da atmosfera estão diretamente 

relacionadas às atividades predominantes na região. Desta forma, a qualidade da água da chuva é influenciada 

pela localização geográfica, ocorrência de vegetação e fonte poluidoras, além da estação do ano. A água, devido 

a suas características físicas e químicas, no seu caminho natural através do ciclo hidrológico 

(evaporação/transpiração) e das nuvens à terra (precipitação), faz o que se pode classificar de uma lavagem da 

atmosfera, incorporando a maioria das substâncias presentes, quer de origem natural ou resíduos da atividade 

humana, fator atribuído às suas características físico-químicas (LOPES; NETO; KRÜGER, 1997). 

De forma geral, a incorporação de poluentes atmosféricos na água da chuva ocorre por duas vias 

principais: a deposição seca e a deposição úmida. A deposição úmida ocorre quando a chuva dissolve os gases 

solúveis e os arrasta junto à água da chuva. Porém, fora dos eventos de chuva a atmosfera também sobre 

processo de limpeza resultante da deposição seca, que tende a predominar em relação à deposição úmida nas 

proximidades das fontes poluidoras, especialmente em regiões secas. A deposição seca corresponde à 
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sedimentação gravitacional e à interceptação do material particulado ou absorção dos gases por superfícies como 

solo, água e vegetação. Nesse caso o vento e os processos de difusão gasosa são responsáveis pelo transporte 

deste material para a superfície terrestre, resultando em uma atmosfera mais limpa (FORNARO, 2006). 

A água do mar tem dissolvida uma grande quantidade de sais como: NaCl, CaSO4, MgSO4, KCl, entre 

outros. Pelo atrito do vento com a superfície do mar, formam-se borrifos de água que são lançados na atmosfera, 

formando o que se chama de aerossóis de origem marinha. Já na atmosfera, essas pequenas gotinhas perdem sua 

água pela evaporação, restando, então, cristais de sais muito pequenos. São formados principalmente cristais de 

NaCl, CaSO4, 2H2O, e MgSO4. Essas partículas de sais funcionam como um núcleo sobre os quais pequenas 

gotas de água condensam e aumentam a velocidade de formação das nuvens. Portanto é normal encontrar na 

água da chuva compostos de Na+, Ca+, Mg+, K+, Cl-, além de gases dissolvidos e produtos de reações que 

ocorrem na atmosfera (LIMA, 2012). 

Segundo Callegaro et al., (2015), o pH da água de chuva é levemente ácido, com valores em torno de 5,6, 

devido à presença do dióxido de carbono na atmosfera durante a precipitação. O autor ainda ressalta que em 

regiões preservadas e sem grandes alterações humanas o pH apresenta-se em torno de 5,0 tanto devido à 

presença de dióxido de carbono (CO2) como de íons de sulfato (SO4
-) que reagem com a água da chuva 

formando ácidos que diminuem o pH. De acordo com Baines (1992), os mais importantes componentes da chuva 

ácida são o enxofre e o nitrogênio, sendo transformados em ácidos nítricos e sulfúricos quando entram na 

atmosfera e reagem com o vapor de água, podendo cair como deposições secas ou úmidas. 

 

CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA: 

RESERVAÇÃO E SEGURANÇA SANITÁRIA DE CISTERNAS 

 

Cisternas são tanques construídos sob ou sobre o solo com a finalidade de armazenar água da chuva, 

como mostra a figura a seguir (figura 1). Para esse armazenamento é necessário que haja uma calha vinda do 

telhado da residência. Essa prática está se tornando um hábito cada vez mais comum no cenário brasileiro, sobre 

tudo nos nove estados do Nordeste (ANDRADE NETO, 2013; LIMA, 2012). 

 

Figura 1: Cisterna no semi-árido nordestino 

 
Fonte: MAGALHÃES, 2015. 

 

De acordo com Lima (2012), mais de um milhão de cisternas foram instaladas em pouco mais de dez 

anos, estocando 22 bilhões de litros de água para os mais diversos usos. Esta quantidade seria suficiente para 

abastecer, durante dois meses, quase 3 milhões de pessoas. 

A água das chuvas é geralmente excelente para vários usos inclusive para beber, exceto em locais com 

forte poluição atmosférica, densamente povoada ou industrializada. Metais pesados, especialmente chumbo, são 

potencialmente perigosos em áreas de densidade de tráfico alta ou nas redondezas de indústrias. Substâncias 
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químicas orgânicas, como organoclorados e organofostados, usadas em venenos, praguicidas e herbicidas, 

quando em altas concentrações na atmosfera, também podem contaminar a chuva (COHIM et al., 2008). 

Contudo, a contaminação atmosférica da água das chuvas normalmente é limitada a zonas urbanas e 

industriais fortemente poluídas e, mesmo nestes locais, a água de chuva tem boa qualidade química para vários 

usos, inclusive para diluir águas dura ou salobras. A contaminação microbiológica na atmosfera é ainda mais 

rara que a contaminação química. A contaminação da água de chuva geralmente ocorre na superfície de captação 

(telhado, solo ou outra superfície preparada ou natural) ou quando está armazenada de forma não protegida. A 

contaminação posterior, na retirada de porções de água e no manuseio para os vários usos, ocorre com 

freqüência. 

Quando escoa sobre a superfície de captação, a água da chuva lava esta superfície carreando a sujeira 

(pequenos animais mortos, fezes de aves e roedores, folhas, detritos, poeira e microorganismos) acumulada no 

intervalo entre duas chuvas. Quanto maior o tempo desde a última chuva, maior a quantidade de sujeira 

acumulada, e das condições de exposição a sujeiras (PADRÃO, 2014). 

Embora límpida, essa água contém impurezas vindas do telhado, da calha e até mesmo do percurso pelo 

ciclo hidrológico. Essas impurezas decorrem da ação humana, compreendem matéria mineral e orgânica em três 

formas, progressivamente das maiores para as mais finas: suspensão, estado coloidal e solução. Diferentes 

processos de tratamento podem ser necessários para a sua remoção ou redução a limites aceitáveis pelos padrões 

de potabilidade (RICHTER, 2009 p. 66). 

É recomendável que se trate a água para que seu risco de contaminação diminua cada vez mais. Uma das 

formas de evitar a contaminação em cisternas consiste em retirar o cano da calha para que a água das primeiras 

chuvas que estão sujas com impurezas do telhado e da própria calha não entre na cisterna; comparadas com as 

águas das tradicionais cisternas sem segurança sanitária, águas de chuva captadas e armazenadas com a devida 

segurança sanitária são consideravelmente melhores e podem ser usadas para beber, mesmo sem desinfecção ou 

outro tratamento desde que se tenha as devidas providências no seu manejo correto (ANDRADE NETO, 2013). 

Uma precaução eficaz é a utilização do desviUFPE (Desvio desenvolvido pela Universidade Federal de 

Pernambuco) que é uma solução para os primeiros volumes de chuva. O dispositivo consiste em um conjunto de 

tubos e conexões em PVC (Policloreto de Vinil) como mostra a figura a seguir, que recebe os primeiros litros de 

água da chuva, comprometidos pela sujeira dos telhados das residências. Após acumular uma certa quantidade, 

retém a sujeira e deixa o restante da água de melhor qualidade descer para uma cisterna (LIMA, 2012). 

 

Figura 2: Desvi UFPE 

 
Fonte: PADRÃO, 2014 potáveis (SIMMONS et al. 2001; CHANG, McBROOM e BEASLEY, 2004; 

ZHU et al., apud LIMA). 
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LEGISLAÇÃO 

A legislação brasileira acerca do uso da água começou a se desenvolver na década de 30, com a edição 

em 1934 do Código de Águas. Embora seja considerado avançado para a época que foi criado, o Código de 

Águas, ainda em vigor, necessita de atualizações em conformidade coma Carta Magna de 1988 e a Lei 9.433/97, 

que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos através de princípios, normas e padrões da gestão da 

água. A Lei de Recursos Hídricos prevê os fundamentos e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

as diretrizes gerais de ação para sua implementação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

O art. 3º da lei elenca as diretrizes e, em seu inciso I, trata da gestão sistemática dos recursos hídricos, 

sem a dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. No art. 32º da lei supracitada estão dispostos os 

objetivos e a composição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos criado pela mesma lei. 

Dentre os objetivos, o mais importante para a gestão adequada da água é o previsto pelo inciso IV, que trata do 

planejamento, regulamentação e controle do uso, preservação e recuperação dos recursos hídricos (MIRANDA; 

MONTEGGIA, 2007). 

A lei estabelece também os campos de ação do poder público, sendo necessário ressaltar a disposição do 

art. 31º sobre a responsabilidade dos Poderes Executivos do Distrito Federal e Municípios em promover a 

integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio 

ambiente com as políticas federais e estaduais de recursos hídricos. Ou seja, cabe ao Poder Executivo, em geral, 

agir conjuntamente com as esferas estaduais e municipais para garantir a eficácia da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o beneficiamento da água para uso da população brasileira de acordo com os padrões 

mínimos de saúde exigidos pelo Ministério da Saúde. 

As exigências mínimas do Ministério da Saúde, estabelecidos a partir de recomendações da Organização 

Mundial de Saúde, estão dispostas na Portaria 518 de 25 de março de 2004. Mais precisamente, esta portaria 

estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

A norma de qualidade da água para consumo humano é um documento anexo a Portaria e por ela 

aprovado, que trata, por exemplo, dos deveres e responsabilidades, a nível federal, estadual e municipal no 

controle de qualidade da água. Aventa também sobre o padrão de potabilidade da água, que define as exigências 

mínimas de qualidade da água. A norma possui várias tabelas que tem por base os requisitos mínimos dos 

indicadores físicos, químicos e biológicos da água (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE DESINFECÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA 

 

Fervura: A fervura é o processo de desinfecção da água mais antigo. A 100º C, durante 20 minutos, é 

possível eliminar microorganismos de forma simples e eficaz. Como a ebulição origina a libertação dos gases 

dissolvidos, podendo tornar a água um pouco desagradável ao paladar, recomenda-se o seu arejamento, 

passando-a de um recipiente limpo para outro (BRANDÃO, 2013). 

Filtração domiciliar da água: É utilizada, sobretudo para retenção de impurezas, devendo, portanto, ser o 

primeiro processo caseiro de tratamento da água. A sua capacidade de retenção de microorganismos é limitada e 

depende do tipo de filtro usado. No mercado existe uma grande variedade de filtros domésticos, de cerâmica 

porosa (filtros de vela), de carvão vegetal, e de areia ou saibro, este último menos eficaz na retenção de 

microorganismos (LOPES; NETO; KRÜGER, 1997). 

Hipoclorito de sódio: Desinfecção através de hipoclorito de sódio é um tipo de cloração. Muitos 

microorganismos desenvolvem resistência contra o cloro, por isso o desinfetante não é adicionado 

continuadamente à água de resfriamento, mas dosado em choque com concentrações de até 10 ppm (partícula 

por milhão). Tratamento periódico com um segundo biocida orgânico é usual para evitar a criação de 

resistências. Para uma desinfecção eficiente de água de resfriamento com cloro, um valor de pH de no máximo 

7,5 é necessário, apesar de que por razões de proteção contra corrosão, são desejados frequentemente valores de 

pH mais elevados. A dosagem de hipoclorito de sódio é feita diretamente na água, nesta aplicação o tempo de 

contato é fundamental para manutenção de cloro residual produzindo o ácido hipocloroso, como descreve a 

equação a seguir (FUNASA, 2014). 
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 NaOCl + H2O             NaOH + HOCl  

 

O hipoclorito é um forte agente oxidante, usado em ambientes domésticos para eliminar vírus e bactérias, 

uma vez que estes são extremamente sensíveis à oxidação. Por ser um forte oxidante, deve ser ministrado com 

cuidado, uma vez que, os produtos da sua oxidação são corrosivos e podem ocasionar queimaduras na pele e nos 

olhos, principalmente quando em altas transformações. A reação de hipoclorito de sódio com compostos 

orgânicos é violenta e dá origem a substâncias tóxicas e até cancerígenas. Misturas de hipoclorito com urina, por 

exemplo, devem ser evitadas, pois a reação desse composto com a amônia dá origem à cloramina, substância 

tóxica ao organismo (CARDOSO, 2014). 

 

CONCLUSÃO 

 

É inegável que a água tem importância fundamental no avanço da indústria e devido aos períodos sem 

precipitações ao longo do ano, em especial na região do nordeste brasileiro, este recurso vem a cada dia sendo 

mais limitado. 

Quanto ás reservas e fontes de captação, devido a esses fatores é de suma importância o reaproveitamento 

da água da chuva, pois esta possui formas de tratamento muito simples, podendo ser difundido facilmente 

através de treinamentos fornecidos a agricultores, em residências do meio rural e até mesmo na cidade. 

Esta proposta pode trazer benefícios em todos os campos de utilização, por exemplo, quando se instala 

um sistema de reaproveitamento de água da chuva, esta devidamente armazenada em uma cisterna, pode ser 

utilizada na hidratação de animais, na irrigação, nos afazeres domésticos, bem como para consumo humano, após 

tratamento com os métodos descritos neste trabalho, afim de evitar danos à saúde. 

Dessa forma, por meio do reaproveitamento da água da chuva, pode-se perceber um modo de subsistência 

na ausência de água encanada, assim como uma economia financeira, ao intercalar a água da chuva armazenada 

e o sistema encanado, além da água não se “perder” nos lençóis freáticos ou esgotos e córregos, se tratando de 

cidades, o que vem a dificultar o reaproveitamento da água. 

Na indústria, esta economia seria ainda maior, a depender de sua viabilidade e capacidade de utilização 

desse recurso, onde esse reaproveitamento não se daria apenas em armazenar água da chuva, mas sim tratar e 

reutilizar a água de rejeito da própria indústria. 
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RESUMO: Este trabalho tem o intuito de descrever a experiência da implantação de uma composteira na 

escola de tempo integral, Escola Estadual Senador Rui Palmeira, Arapiraca/Alagoas. Com a implantação do 

ensino de tempo integral, houve um aumento considerável na produção de resíduos orgânicos da cozinha da 

mesma, onde a maior parte do material descartado como lixo comum. Analisando essa situação foi possível 

implantar este projeto junto com uma turma do 1º ano do ensino médio, ampliando o campo de trabalho para um 

estudo interdisciplinar das disciplinas de biologia e química. A cidade de Arapiraca se localiza na região agreste 

do estado de Alagoas, possui muitos agricultores de cultivo orgânico e principalmente da agricultura familiar, o 

que tornou ainda mais viável este projeto. Este trabalho se deu de forma prática e os próprios alunos participaram 

das etapas de construção da composteira. Como resultado, foi observado uma possível reciclagem de até 100Kg 

de lixo orgânico, por semana, da cozinha da escola e produção de cerca de 50 Kg de húmus para adubação de 

plantas diversas; foi percebido através de entrevista com alunos e ao decorrer do projeto, que muitos alunos não 

sabiam o que era compostagem, mas que ao longo do estudo dos vários aspectos de uma composteira, 

conseguiram compreender seu processo biológico e químico, bem como, sua importância para o meio ambiente e 

para as plantas.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Adubação orgânica, pesquisa interdisciplinar, produção de hortaliças, resíduos 

sólidos.  

 

Integral time school composition: transversal pedagogical practices in 

chemistry and biology teaching. 

 
ABSTRACT: This work intends to describe the experience of the implantation of a composter in the full 

time school, State School Senator Rui Palmeira, Arapiraca / Alagoas. With the implementation of full-time 

teaching, there was a considerable increase in the production of organic waste from the kitchen of the same, 

where most of the material discarded as common waste. Analyzing this situation it was possible to implement 

this project together with a first year high school class, expanding the field of work for an interdisciplinary study 

of the disciplines of biology and chemistry. The city of Arapiraca is located in the harsh region of the state of 

Alagoas, has many organic farmers and mainly family farming, which made this project even more feasible. This 

work was done in a practical way and the students themselves participated in the construction of the composter. 

As a result, a possible recycling of up to 100 kg of organic waste per week from the school kitchen and 

production of about 50 kg of humus for fertilization of various plants was observed; it was noticed through an 

interview with students and during the course of the project, that many students did not know what composting 

was, but that throughout the study of the various aspects of a compost, they were able to understand its biological 

and chemical process, as well as its importance for the environment and for plants. 
 
KEYWORKS: Organic fertilization, interdisciplinary research, production of vegetables, solid waste. 
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INTRODUÇÃO 

  
Para muitas pessoas o termo lixo é sinônimo de sujeira, o que se torna quase um termo hostil perante a 

sociedade, contudo, em uma linguagem técnica, lixo são Resíduos Sólidos (RS) que são descartados pelo 

trabalho humano, mas que podem ser reutilizados para outros fins (USP, 2009).  

O IBGE (2000) e USP (2009), apontam que as áreas urbanas do Brasil são geradoras de cerca de 162 

mil toneladas de RS em perímetros urbanos, isto em apenas um dia. Desta quantidade citada pelo IBGE somente 

32,2% das cidades brasileiras dão um destino adequado para os seus resíduos, e que 18,4% são destinados para 

aterros controlados e somente 13,8% vão para aterros sanitários, enquanto que a maior parte dos RS são 

depositadas em lixões, cerca de 63,3%. 

 Entre os principais materiais que podem ser encontrados em aterros e lixões listam-se: matéria orgânica 

(65%), papeis e papelões (15%), plásticos (7%), metais (3%), vidros (2%) e cerca de 8% para peças 

reaproveitáveis como mesmo roupas, madeira, borracha etc. (GALBIATI, 2004). Daí percebe-se a alta 

capacidade de reutilizar de forma devida a matéria orgânica para a produção de chorume e húmus de qualidade e 

partir da compostagem. 

Com o constante avanço da industrialização mundial, passa a existir uma taxa crescente de produção e 

acumulo de lixo em perímetros urbanos e também rurais, percebendo-se a importância da utilização prática dos 

4R’s (Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar) para a preservação da natureza e para a diminuição de problemas 

sociais, tendo ainda em vista que nestes ambientes diversas famílias não possuem uma fonte fixa de renda 

(FIGUEIREDO, 1995; RIGOTTO, MINAYO, MIRANDA, 2002).  

De acordo com a atual realidade de problemas de desequilíbrio ambiental em volta de todo o globo 

terrestre, se faz necessário que as escolas tomem partido diante de novos projetos ambientais. Já existem na 

literatura relatos de diversas instituições de ensino que promovem o estudo ambiental e o desenvolvimento de 

atividades sustentáveis, tornando hoje uma ferramenta obrigatória a ser agregada no currículo escolar de alunos 

das zonas rurais, de zonas menos favorecidas de recursos ambientais (rios, chuva, solos férteis) e moradores de 

zonas de aterros e lixões. 

A compostagem é uma importante ferramenta para quem quer produzir de forma legumes ou outras 

plantas de forma orgânica e sustentável, pois se houver desperdício de comida ou resto orgânico variado, é 

possível fazê-la, sendo que assim pode-se evitar o descarte desnecessário de resíduos orgânicos e produzir 

substrato para as plantas (USP, 2009).  

Kiehl (1985, p. 16) e Barros (2012), apontam que compostagem “é um processo de decomposição 

aeróbica, em que há desprendimento de gás carbônico, água – na forma de vapor – e energia por causa”. É 

preciso ter muito cuidado com o material colocado dentro da composteira, devendo ter a mesma medida de 

matéria seca e verde e analisar onde está localizada, pois se feita de forma indevida, pode não ser produzido o 

substrato escuro sem cheiro, adequado para a alimentação das plantas, mas sim, se cria um tipo de chorume 

malcheiroso idêntico ao encontrado nos lixões e que por sua vez não serve para as plantas, pelo contrário, polui o 

meio ambiente e pode causar alguns tipos de doenças para as plantas e para qualquer pessoa que entre em 

contato (KIEHL, 1985; USP, 2009). 

Do início da compostagem ao término que se define pelo momento de sua maturação, há um período 

aproximado de dois meses e duas semanas, que compreende a fase de decomposição, semimaturação e 

maturação, que são marcadas pela variação da fauna de bactérias e fungos e pela diferenciação de temperatura, 

sendo que para acompanharmos este processo usamos um termômetro, para aferirmos as mudanças de térmicas 

(KIEHL, 1985; USP, 2009).  

Toda composteira bem-feita, gera acumulo de pequenos insetos e minhocas, sem contar a presença de 

bactérias e fungos, que atuaram como agentes decompositores da matéria, sendo que com o avanço das fases, vai 

diminuindo esta fauna macro e microscópica, até não oferecem mais risco algum as plantas e pessoas (COSTA, 

SILVA, 2011; SILVA, et al, 2015). Ao final de sua maturação é gerado como produto final um solo escuro e 

fofo, sem cheiro algum. Este solo preto leva o nome de substrato ou húmus e é rico em fósforo, nitrogênio, 

potássio e sais minerais variados (USP, 2009; MORAES, 2014). 

Para adubar as plantas com o substrato produzido, basta cavar um pouco ao redor da raiz e colocar uma 

porção pequena e cobrir com um pouco de terra. A água levará as substâncias do substrato até as raízes, onde 

serão absorvidas. Também pode ser que algumas minhocas venham ajudar a devorar o substrato, neste caso 

serão bem-vindas, já que estas produzem buracos e húmus, que auxiliam bastante na respiração das raízes. 
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METODOLOGIA 

  
A metodologia deste trabalho consiste em descrever a implantação de uma composteira na Escola 

Estadual Senador Rui Palmeira, localizada na cidade de Arapiraca, Alagoas, bem como, comentar sobre a 

importância do reuso de resíduos sólidos orgânicos para o meio ambiente. 

 A composteira foi um subprojeto implementado a um projeto integrador de horta de plantas medicinais 

na Escola Estadual Senador Rui Palmeira, ambos tiveram uma dinâmica de trabalho interdisciplinar entre as 

disciplinas de biologia e química. Para a implantação da composteira, fez-se presente o trabalho de duas 

professoras da rede básica de ensino, uma da disciplina de biologia e a outra de química; três alunos de 

graduação, estudantes do curso de licenciatura em química da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), que 

estavam participando como bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID); e 

alunos da rede básica. A turma que trabalhou com a composteira foi uma turma única do 1º ano do ensino médio, 

composta por 30 (trinta) alunos de 13 a 17 anos de idade; esta turma fez parte do regime de tempo integral. 

A composteira foi instalada em formato de leira, em um solo sombrio e úmido, cheio de minhocas e 

outros seres que habitam o subsolo, localizado próximo a horta de plantas medicinais, em um ambiente 

sossegado e pouco frequentado da escola. Este projeto durou cerca de um semestre inteiro para ser amplamente 

desenvolvido. A leira tinha as seguintes dimensões: 1,5m de extensão; 1,0m de largura e 0,5m de profundidade. 

A mesma permaneceu em contato direto com o solo e descoberta, facilitando assim as trocas necessárias de 

calor, matéria e aeração. Os próprios alunos realizaram a coleta do material orgânico oriundo da merenda 

escolar, sendo este, juntado durante o período de dois dias, o que resultou no recolhimento de cerca de 40Kg de 

matéria orgânica, por semana seria possível acumular cerca de 100Kg deste material. Para equilibrar a 

quantidade de material orgânico verde (restos frescos de alimentos e plantas), acrescentava-se a mesma 

quantidade de material orgânico seco (partes vegetais secas) como folhas, galhos e restos de matéria orgânica 

disponíveis na própria escola, pois sem esta igualdade a compostagem pode demorar ainda mais. Considerando a 

leira como um paralelepípedo retangular, é possível controlar o seu volume pela equação a seguir: 

   

 

 

 

 

Equação 1 – Fórmula para calcular o volume da leira. 

 

Onde, “V” é o volume ocupado pelo material depositado (m2), “b” a base ocupada pela matéria 

orgânica (m), “l” a largura ocupada (m) e “h” a altura de preenchimento da leira (m). Desta forma temos o 

cálculo, V=1,5 . 1,0 . 0,5, que equivale a 0,75m² de matéria orgânica. 

Para o controle da temperatura, umidade e decomposição da composteira, semanalmente os alunos 

juntamente com os professores e bolsistas, faziam uso de diferentes ferramentas de medição. Para medir as 

dimensões da leira, usou-se uma régua; para medir a temperatura interna da leira, usou-se um termômetro; e para 

aferir a umidade, decomposição da matéria orgânica e seres vivos macroscópicos, usou-se a observação e 

analises de amostras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dado o volume de matéria orgânica e o produto final reaproveitado, temos como benefício fundamental 

a redução de lixo descartado inadequadamente, pois este material seria depositado em aterros sanitários sem o 

devido tratamento e até mesmo sem capacidade técnica. O composto obtido pôde ser aproveitado no projeto de 

plantas medicinais, desenvolvido paralelamente ao da compostagem, servindo amplamente como fertilizante 

natural. 

Foi propiciado aos alunos a utilização das práticas vistas em aula, para possivelmente serem 

implantadas também em suas residências, tendo em vista que a região arapiraquense é altamente favorecida por 

práticas agrícolas.   

 A partir de uma entrevista em forma de conversa, realizada individualmente com cada aluno, constatou-

se que apenas 20% dos alunos tinham algum conhecimento prévio sobre o que era uma compostagem, contra 

80% que afirmaram que até então não sabiam o que realmente era compostagem. O conhecimento que foi 

aprendido pelos alunos foi avaliado sempre de forma oral e os alunos faziam pesquisas prévias das etapas que 

viriam por diante e na semana seguinte, executavam tais tarefas; também apresentaram individualmente o 

próprio passo a passo do que estavam fazendo, mostrando domínio pelo conteúdo e chegavam até a conclusões 

V=b•l•h 
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prévias de acontecimentos envolvendo o que ainda iria acontecer futuramente com a composteira. 

Analiticamente observou-se que cerca de 80% dos alunos tiveram um rendimento tido como “excelente”, 

enquanto que 20% obtiveram um rendimento considerado como “bom”, e nenhum aluno concluiu este período 

escolar com um aproveitamento considerado como “regular” ou “ruim”. 

 
CONCLUSÃO 

 

Graças ao sistema das escolas de tempo integral, que disponibilizam aos alunos as três refeições diárias, 

houve um aumento considerável na produção de resíduos sólidos, porém, a maior parte destes resíduos são 

descartados inadequadamente, contribuindo negativamente para a degradação da qualidade de vida. Diante de 

tudo que foi exposto, fica evidente que a praticidade da compostagem é uma fonte eficaz no tratamento e reuso 

de resíduos sólidos orgânicos, sendo explorado de maneira proveitosa na comunidade escolar, pois o estudo 

interdisciplinar possibilitou aos alunos a compreender um conteúdo sem a necessidade de se rotular a disciplina 

que está sendo ensinada, contribuindo diretamente para o ensino/aprendizado de diversos conteúdos e disciplinas 

diferentes. 

Foi percebido que se a escola tomasse providencias para que o ciclo da compostagem fosse contínuo, 

seria possível produzir húmus para todas as plantas da escola, fazendo também a reciclagem de cerca de quatro 

toneladas de matéria orgânica da escola, correspondendo a quatro toneladas a menos de material desnecessário 

para catadores em lixões e aterros.  

Portanto, fica evidente a possibilidade de disseminar cada vez mais práticas sustentáveis em educação 

ambiental, tanto no contexto escolar como nas residências de cada aluno, potencializando o projeto para outras 

turmas, para que vivenciem as experiências e possam convertê-las em melhores práticas enquanto cidadãos que 

detém o conhecimento e o aplica, dando ênfase a uma melhor qualidade de vida enquanto parte da comunidade.  
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RESUMO: O presente trabalho se propõe a apresentar os resultados da primeira fase do projeto de extensão 

(Edital Proccaext/UFAL) “Potencialidades e cuidados com o uso e a apropriação de mídias sociais por crianças e 

adolescentes”, desenvolvido de agosto de 2016 a agosto de 2017 em duas escolas públicas de Santana do 

Ipanema-AL, no Sertão alagoano. Um dos produtos deste projeto é um artigo científico, cuja versão será aqui 

apresentada, no entendimento de se tratar de uma pesquisa de campo aplicada na construção coletiva na Escola 

Estadual Ormindo Barros, que está localizada na sede do munícipio e na Escola Municipal de Educação Básica 

Maria Nepumoceno, localizada no povoado Areia Branca, cujo método de pesquisa é o qualitativo – ainda que 

conte, para contextualizar o local de trabalho, com dados estatísticos do IBGE (2018) e Tic Kids Online (2018). 

A metodologia utilizada teve como forma de estudo a pesquisa bibliográfica, com a leitura de textos sobre o 

tema de forma geral, caso de Recuero (2012), e artigos específicos sobre uso por crianças e adolescentes, como 

em Fantin (2016) e Guzzi (2015); para, em seguida, apresentarmos os resultados das visitas às escolas, que 

visaram orientar sobre o bom uso destas ferramentas de comunicação aos estudantes. Confirmou-se que as 

crianças cada vez mais cedo têm acesso à internet, deixando-os assim mais propícios à exposição em 

determinados sites, podendo trazer consequências desagradáveis, crimes virtuais de todos os tipos, como casos 

de bullying virtual e até de pornografia de vingança, ambos presentes nos relatos dos estudantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mídias sociais, Crianças, Santana do Ipanema-AL. 

 

Care of the use of the Internet by children of schools in Santana do 

Ipanema-AL 
 

ABSTRACT: This paper proposes to present the results of the first phase of the extension project (Proccaext 

Edict/UFAL) “Potentialities and care with the use and appropriation of social media by children and 

adolescentes”, developed from August 2016 to August 2017 in two public schools of Santana do Ipanema-AL, in 

the Sertão of Alagoas. One of the products of this project is a scientific article, whose version will be presented 

here, in the understanding that it is a field research applied in the collective construction at Ormindo Barros State 

School, which is located at the municipality's headquarters and the Municipal School of Basic Education Maria 

Nepumoceno, located in the town of Areia Branca, whose method of research is qualitative - although it has, in 

order to contextualize the workplace, IBGE (2018) and Tic Kids Online (2018). The methodology used was the 

study of bibliographical research, reading texts about the theme in general, case of Recuero (2012), and specific 

articles on use by children and adolescents, as in Fantin (2016) and Guzzi (2015); to then present the results of 

the visits to schools, which aimed to guide the good use of these communication tools to students. It has been 

confirmed that children increasingly have access to the internet, thus making them more susceptible to exposure 

on certain sites, which can have unpleasant consequences, virtual crimes of all kinds, such as cases of virtual 

bullying and even revenge pornography, both present in the students' reports. 

 

KEYWORDS: Social media, Children, Santana do Ipanema-AL. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A disseminação e a popularização da internet e os avanços que esta tem apresentado nos últimos anos a 

partir das mídias sociais constituem-se como elementos vitais no funcionamento e na rotina de diferentes esferas 

sociais, da utilização para o entretenimento à utilização profissional, na esfera econômica do capital financeiro. 

Se a maior utilização da internet, mesmo nas cidades de interior e em povoados destas, permite maior 

acesso à informação, há uma série de problemas decorrentes de seu uso, que ficam mais claros nos problemas, 
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inclusive criminais, que envolvem especialmente a utilização das mídias sociais, casos do bullying virtual e da 

pornografia de vingança. 

Quando tratamos de conceitos como mídias sociais ou sites de redes sociais é importante lembrar que o 

diálogo a partir de redes sociais existem há muito tempo, entendendo que se trata de um conjunto de indivíduos 

que possuem uma relação sobre determinado assunto. A conversação oriunda das plataformas digitais que 

possibilitam a organização na internet é expressão do diálogo entre estes grupos menores que vão sendo 

amplificados por quem faz parte deles, alterando-se conforme as conexões realizadas. Essas trocas 

conversacionais, portanto, podem gerar um valor social, a partir do momento em que “constroem os elementos 

da estrutura social, os valores coletivamente compartilhados e mesmo as características normativas desses 

grupos” (RECUERO, 2012, p. 135). 

Entende-se, assim, que uma discussão sobre isso já na base de formação escolar é fundamental para tentar 

reverter os problemas, assim como para destacar as potencialidades do uso e da apropriação da internet. Como 

afirma Fantin (2016, p. 22) sobre os problemas: 

 

Embora as pesquisas ainda não ofereçam dados suficientes para saber ao certo as 

consequências de certos usos dos dispositivos móveis, elas evidenciam que o uso 

inadequado pode atuar negativamente sobre crianças e jovens (excesso de estímulo 

visual/auditivo; exuberância de movimentos corporais comprometidas pelo 

sedentarismo e obesidade; uso demasiado compromete certos tipos de atenção das 

crianças; certas práticas potencializam o bulismo e podem induzir comportamentos 

de isolamento e ou exposições suspeitas em redes). Além disso, como parte de um 

sistema de consumo que aumenta a cada dia, a falta de reflexão sobre a questão da 

sustentabilidade estimula o consumismo. 

 

A partir destas premissas, o projeto de extensão (Edital Proccaext/UFAL) “Potencialidades e cuidados 

com o uso e a apropriação de mídias sociais por crianças e adolescentes” começou a ser desenvolvido em 2016 

para iniciar um processo de formação em conjunto com escolas públicas santanenses, que necessitam de uma 

informação melhor sobre uso das ferramentas eletrônicas, até mesmo por se tratar de uma população 

majoritariamente de baixa renda com acesso inicial à rede, sem ter mais informações de alguns perigos de sua 

utilização. 

Com população estimada em 48.233 pessoas, segundo dados do IBGE (2018), Santana do Ipanema está 

na mesorregião do Sertão, possui 52 escolas de Ensino Fundamental, 10 de Ensino Médio, 41 de Ensino pré-

escolar e 2 de Ensino Superior, chegando a cerca de 12 mil alunos matriculados no ciclo básico. 

Em termos de avaliação de educação, a título de referência para o que interessa aqui, o último Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) do 8º e 9º anos – faixa que o projeto atua – em escolas públicas do 

município foi de 2.7, abaixo da meta estabelecida de 3.6 (INEP, 2017). Este índice monitora a qualidade da 

educação a partir da conjunção de dois componentes, cuja média é informada a cada dois anos: a taxa de 

rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considerando ainda que a proposta deste índice, criado 

em 2007, é chegar em 2022 a 6, número atingido por países desenvolvidos (MINISTÉRIO, 2017). 

Numa tentativa de tornar o uso da internet um lugar para troca de informações úteis e, especialmente, uns 

ambientes amigáveis para todos os usuários, criamos o projeto de interesse educativo e orientador para que 

qualquer pessoa de qualquer idade saiba dos riscos e potencialidades do uso das mídias sociais, tendo como 

objetivo principal a formação de crianças e adolescentes. 

Segundo dados da pesquisa TIC Kids Online (2018), com dados coletados de 2015 para 2016, crianças e 

adolescentes da faixa de 9 a 17 anos em sua maioria (68%) usa a internet mais de uma vez por dia, com 87% das 

pessoas nesta faixa etária com perfil nas mídias sociais. 

As potencialidades demonstradas constam do uso de forma responsável e com tempo para realizar outras 

atividades, de maneira que se aproveite a quantidade enorme de informações à disposição inclusive para a 

própria formação escolar, daí o desenvolvimento em conjunto com a direção e com os professores das escolas 

visitadas. É sobre o processo de desenvolvimento da primeira etapa do projeto que trata este texto, que busca 

dialogar com a perspectiva teórica inicialmente estudada com a prática vivenciada nas instituições de ensino. 

 

METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa tem como base um relato dos resultados parciais do projeto de extensão (Edital 

Proccaext/UFAL) “Potencialidades e cuidados com o uso e a apropriação de mídias sociais por crianças e 

adolescentes”, aplicado nas turmas de 7º, 8º e 9º anos do turno matutino da Escola Estadual Ormindo Barros e de 
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9 º ano do turno vespertino na Escola Municipal de Educação Básica Maria Nepumoceno, do povoado Areia 

Branca, pertencente ao município de Santana do Ipanema-AL, cujo um dos produtos é um relato acadêmico da 

experiência. Neste sentido, a caracterizamos no método qualitativo – ainda que conte, para contextualizar o local 

de trabalho, com dados estatísticos do IBGE (2018) e Tic Kids Online (2018), como vimos no tópico 

introdutório – a partir de desenvolvimento de uma pesquisa de campo, de maneira a coletar o que é visto na 

realidade das duas escolas públicas de Santana do Ipanema-AL, cruzando estas informações com a referência 

bibliográfica utilizada antes da ida ao observável, que foram desde textos sobre as mídias sociais de uma forma 

geral, caso de Recuero (2012), a artigos específicos sobre uso de internet por crianças e adolescentes, como em 

Fantin (2016) e Guzzi (2015). 

Em termos de processualidades de aplicação metodológica, o projeto se dividiu em algumas partes, 

demarcando seu início oficial em 19 de agosto de 2016 – com conclusão um ano depois. Enquanto eram 

preparadas a apresentação a diretores e professores das escolas envolvidas, foram lidos e debatidos textos 

referentes ao objeto de estudo e de extensão, percorrendo o período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017. A 

apresentação e discussão do projeto à escola foram realizadas em dois momentos, em outubro à direção e em 

fevereiro aos professores, com um resumo de como seria aplicado e organizado de acordo com o respectivo ano 

letivo. Em seguida, iniciou-se o trabalho com os estudantes das turmas envolvidas, apresentando-se o conteúdo 

sobre uso da internet e pensando nas diferentes formas de uso de acordo com a idade, na programação dos 

mesmos, estabelecendo diálogo nas reuniões presenciais e, também, em grupos criados com este objetivo no site 

de mensagens Whatsapp. O relato apresentado neste momento vai em direção à experiência em sala de aula, até 

mesmo por questões éticas que precisariam ser mais bem definidas quanto ao uso do que foi discutido pelo 

mensageiro eletrônico. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Após o contato com diretores e professores da Escola Estadual Ormindo Barros e da Escola Municipal de 

Educação Básica Maria Nepumoceno, tendo a devida autorização de uso das aulas, sempre em dias alternados 

com o intuito de abordar esse tema em diferentes perspectivas, o primeiro passo para o desenvolvimento do 

projeto com os estudantes das turmas foi tentar realizar um mapeamento de uso das ferramentas de comunicação 

da internet, mesmo que com pouco rigor científico naquele momento. 

Esse mapeamento inicial nos possibilitou filtrar a forma que seguiríamos com o projeto, entendendo: 

 

[...] a importância de conhecer os interesses, os saberes e as práticas midiáticas das 

crianças para negociar com elas sobre as diversas formas de participação nas redes 

sociais, sempre assegurando os direitos de proteção, provisão e participação. Desse 

modo, a atenção não é à tecnologia em si, mas às crianças e suas relações, 

linguagens, aprendizagens e formas de expressão e participação na cultura 

(FANTIN, 2016, p. 22). 

 

A faixa etária média indicou a maior presença de pré-adolescentes e adolescentes, tirados de uma 

quantidade de cerca de 125 estudantes. Dentre as perguntas feitas destacamos algumas abaixo com um resumo 

das respostas correspondentes: 

1. Como foi o primeiro acesso, primeiro contato com a internet? 

A grande maioria nem lembrava quando foi o primeiro contato com a internet. Mesmo que não tenha sido 

com mídias sociais, alguns pais, como forma de distrair a criança, acabam colocando-os para ver desenhos ou 

jogos online. Neste caso, os estudantes relataram que o acesso foi de forma independente. 

Uma informação preocupante deste ponto é que apesar de a maioria nas turmas utilizar com bastante 

frequência as mídias sociais por meio de smartphone, o que indica a facilidade em termos de acesso e de 

locomoção, o uso se dá sem qualquer instrução, apenas um estudante nas turmas relatou que o pai mediava o seu 

acesso à internet. 

A maioria se utiliza de smartphones, outros de microcomputadores se utilizando da própria rede de casa 

ou wi-fi de amigos e vizinhos, usam frequentemente Facebook e Whatsapp que são os mais populares. Até por 

esse indicador, o funcionamento dos grupos de Whatsapp com as turmas se apresentou com melhor resultado que 

a criação de uma página no Facebook sobre o tema do projeto – ainda criamos páginas para as duas instituições, 

onde foram postadas orientações através de texto e vídeos de curta-metragem para estudantes consultarem, bem 

como sugerir para amigos e público em geral. 

Na EMEB Maria Nepumoceno Marques, de forma específica, a turma foi a que deu mais informações 

“preocupantes” para o que nos interessava trabalhar, pois quase todos usam as mídias sociais com muita 
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frequência, a ponto de ter alunos que dormiam 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. 

A partir dessas informações básicas, nas visitas às escolas foram tratados assuntos ligados a crimes 

virtuais, casos de bullying virtual, pornografia de vingança e a necessidade de respeito à diversidade. Este ponto, 

especialmente na Escola Estadual Ormindo Barros para nossa surpresa, veio com relatos de casos acontecidos na 

própria escola e na região, alertando-se então para os cuidados que se deve ter ao espalhar acontecimentos deste 

tipo tanto do ponto de vista dos impactos às pessoas diretamente atingidas quanto os aspectos de judicialização 

do que ocorre a partir de publicações nas ferramentas da internet. 

Além disso, a pesquisa voltou também a comentar, a partir da forma que se escreve nas ferramentas digitais de 

comunicação, destacando ainda o uso de memes (incluindo aqui páginas famosas, como a do Bode Gaiato97); 

assim como a indicação de alguns sites de pesquisas escolares. Confeccionamos ainda banners ilustrativos com 

quadrinhos em branco para que os alunos preenchessem coletivamente, além de dar algumas folhas para que 

criassem estórias a partir das temáticas desenvolvidas no projeto. 

Assim, o trabalho teve como premissa estabelecer o que Guzzi (2015, p. 51) denomina de “aprendizagem 

conectada”, “um estágio de transição entre o expor-se e participar mais dos acontecimentos no mundo, em uma 

nova linguagem que faz parte de todo o processo de formação de subjetividade no mundo contemporâneo”. 

Para além das formas de acesso à informação, com o devido cuidado no que acreditar, 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 em redes sociais ou 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 pornografia 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. 

 

O planejamento das atividades terminava com a preparação a e a apresentação dos estudantes das turmas 

trabalhadas para os demais membros da comunidade acadêmica. No caso da Escola Estadual Ormindo Barros, a 

falta de melhor organização da instituição de ensino fez com que o que fora planejado se desenvolvesse de uma 

maneira diferente, com a apresentação dos membros da equipe do projeto para distintas turmas, alcançando 

desde crianças na faixa etária de 8 anos a adolescentes de 14 anos, separados em dois momentos. Ainda assim 

pudemos atender no dia 26 de setembro de 2017 a quantidade de cerca de 100 estudantes. 

Já no dia da apresentação na EMEB Maria Nepomuceno Marques, a atividade ocorreu com estudantes, 

professores, técnicos e alguns responsáveis no pátio da escola. Além da apresentação geral do que tratamos no 

projeto, os próprios estudantes do 9º ano da Escola criaram novas tirinhas coladas em cartazes, outras 

informações importantes anotadas e comentadas com os demais, além de uma apresentação de uma paródia 

englobando os temas que tratamos em sala de aula a partir de uma música de arrocha, estilo musical famoso no 

Nordeste e de um texto de literatura de cordel produzido por um servidor técnico da escola, que foi lido no 

evento. 

Como produto para além dos espaços em que trabalhamos, elaboramos uma cartilha digital98 que foi 

deixada para as escolas, estando disponível ainda para ser baixada, como forma simples e didática de 

                                                             
1 Disponível em: <https://www.facebook.com/BodeGaiato/>. Acesso em: 30 ago. 2018. 
98 Disponível em: <https://goo.gl/kZV9pt>. Acesso em: 30 ago. 2018 

https://www.facebook.com/BodeGaiato/
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conscientização sobre o uso e apropriação das mídias digitais. Dentre as temáticas levadas apresentadas às 

crianças e adolescentes nas Escola Estadual Ormindo Barros e na EMEB Maria Nepumoceno, como: 

potencialidades, bullying virtual, fakenews e pornografia de vingança, dentre outros, foi possível adaptar essa 

realidade a exemplos do nosso cotidiano, facilitando assim a aprendizagem, mediante a orientações dando um 

feedback através de grupos de whatsapp de cada turma, onde tiravam dúvidas de postagens (fakenews), sendo 

estimulados a checar fonte das notícias, fazer uma leitura mais crítica de determinadas informações.  

 

CONCLUSÃO 
 

A internet, bem como o uso das mídias sociais, vem ganhando a cada dia mais adeptos, pela quantidade 

de conteúdos que se pode encontrar talvez esse seja o prisma que seduz com facilidade os usuários. Porém, 

incluso nesse universo encantador existem armadilhas que requerem a orientação do usuário, especialmente 

quando este é criança ou adolescente, cada vez mais deixado aos “cuidados” de um smartphone ou tablet sem 

acompanhamento de um adulto. 

O projeto de extensão cujos resultados da primeira etapa foram aqui rapidamente descritos enfrentou 

algumas dificuldades iniciais quanto à aceitação de crianças e adolescentes sobre a temática, pois sempre se vê 

algo como obrigação e restrição ao uso da internet. Ao longo das visitas às turmas é que a situação se inverteu, 

com a cobrança passando a ser ao longo das semanas para estarmos mais presentes e tratar de outros assuntos 

relativos ao uso e à apropriação da internet. 

Assim, 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, indicando utilidades positivas. 

O projeto de extensão, a partir de novo ciclo do edital Proccaext/UFAL, está desde abril de 2018 em uma 

nova fase, com adaptação no nome (“Cuidados e potencialidades com o uso e a apropriação de mídias sociais por 

crianças e adolescentes em Santana do Ipanema: educomunicação para o desenvolvimento”); e na área de 

atuação, aplicado numa fase inicial nas turmas de 1º e 2º anos do turno vespertino da Escola Estadual Padre 

Francisco, logo, com uma faixa etária maior; e no Centro Espírita Santa Bárbara, no bairro de Santa Luzia, 

localidade carente do município. 

Conseguimos concluir a partir da experiência desenvolvida e em desenvolvimento que estamos 

conseguindo atingir os objetivos iniciais estabelecidos e com alguns pedidos para a realização de atividades 

semelhantes em outras escolas públicas do município. Tratar de um tema tão comum e já com casos tão 

preocupantes nesta região se mostra 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. O projeto se caracteriza como uma ferramenta relevante de 

apoio à educação, trazendo o conhecimento e interação com a dinâmica de trazer temas importantes através dos 

meios e de uma linguagem muito utilizada no cotidiano. Faz-se necessário interagir para entender o meio. 
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RESUMO: O trabalho trata sobre a gênese do desemprego no rural, e como as suas consequências impactam 

no cotidiano dos trabalhadores rurais. Com fundamentos teóricos baseados na Assim Chamada Acumulação 

Primitiva de K. Marx, objetiva refletir a essência do desemprego no rural, decorrente das contradições existentes 

no processo de expansão e acumulação do capital, o qual gerou conflitos para a classe trabalhadora deste espaço, 

como também modificou sua condição de sobrevivência com o processo de migração. O método de abordagem 

nesta pesquisa, para uma aproximação e apreensão da realidade, se baseará na perspectiva crítica a partir do 

método dialético, que permite compreender as múltiplas determinações que constituem a realidade social e sua 

dinamicidade. Para assim, mostrar como se configura a gênese do desemprego no rural, intencionando apresentar 

o contexto bibliográfico, do qual os fundamentos do desemprego no rural se encontram inseridos. Ressaltando a 

importância de discutir essa problemática existente no espaço rural, a qual em muitos momentos fora [in] 

visibilizada.   
 

PALAVRAS CHAVE: Capital, Trabalho no rural, Exército de Reserva. 

 

Development of capitalism and the genesis of unemployment in the rural 
 

ABSTRACT: The paper deals with the genesis of unemployment in rural areas, and how its consequences 

impact the daily lives of rural workers. With theoretical foundations based on the so-called Primitive 

Accumulation of K. Marx, objective of reflecting the essence of unemployment in rural areas, arising from the 

contradictions existing in the process of capital expansion and accumulation, which generated conflicts for the 

working class of this space, but also changed its survival condition with the migration process. The method of 

approach in this research, for an approximation and apprehension of reality, will be based on the critical 

perspective from the dialectical method, which allows us to understand the multiple determinations that 

constitute social reality and its dynamicity. To thereby, show how the genesis of unemployment in the rural, 

intending to present the bibliographic context, from which the foundations of rural unemployment are embedded. 

Emphasizing the importance of discussing this problem in rural areas, which had in many instances been 

invisible. 

 

KEYWORD: Capital, Work in the rural, Reserve Army. 

 

INTRODUÇÃO  

 
O objetivo deste trabalho aparenta ser bastante simples, porém adensa-se ao refletir sobre as relações 

contraditórias entre capital e trabalho na consolidação do sistema capitalista e suas consequências no espaço 

rural.  Possuindo como objetivo os fundamentos do desemprego no rural a partir da Assim Chamada Acumulação 

Primitiva do Capital de Karl Marx. Parte-se da premissa que o desemprego no rural, em sua gênese, expressa-se 

como causa da migração e pauperização99 da classe trabalhadora no rural até os dias atuais. Ou seja, é no 

processo de acumulação primitiva do sistema do capital que se gestam as bases para o surgimento dos 

                                                             
99 Segundo Paulo Netto (2001), “a pauperização (neste caso, absoluta) massiva da população trabalhadora 

constitui o aspecto mais imediato da instauração do capitalismo em seu estágio industrial-concorrencial. [...] Pela 

primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de 

produzir riquezas.” (PAULO NETTO, 2001, p. 42). Assim, o pauperismo é pontuado pelos estudiosos como a 

primeira expressão da “questão social”. 
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desempregados no espaço rural, segundo Engels (1975), mediante o processo de desapropriação de terras dos 

camponeses em prol do desenvolvimento do capital, colocando à mercê do sistema aqueles desapropriados que 

antes possuíam sua terra para plantar as lavouras de subsistência.  

Para compreender como se deu o processo do desemprego no espaço rural brasileiro, apresenta-se como 

este se constitui dentro do processo de acumulação primitiva do capital. Este, de acordo com Marx (1984), 

ocorreu por meio da subjugação, do assassínio, do roubo e da violência, o que irá obrigatoriamente separar os 

meios de produção das mãos dos produtores, como forma de garantir a acumulação e a valorização do sistema 

capitalista que surgia naquele momento.      

O desemprego no rural se fundamenta na chamada acumulação primitiva do Capital, que surgiu com a 

expropriação dos trabalhadores de suas terras, num processo que lança ao mercado de trabalho os “proletários 

livres como pássaros” (MARX, 1984, p. 263). E se consolida com a Lei Geral de Acumulação Capitalista 

(MARX, 1984), a qual controla e influencia as relações de trabalho. Estas regidas através da composição 

orgânica do capital100, da centralização e concentração do capital e das modificações que ele sofre no transcurso 

do processo de acumulação, os quais são fatores importantes para desvendar esse modo de produção, como 

também são decisivos na investigação sobre o desemprego. 

Como o capital não se expande mercantilizando todos os setores envolvidos nessa expansão e não 

implanta ao mesmo tempo trabalho assalariado em todos os setores e lugares, ele tende a desenvolver, em parte 

contraditoriamente, o mesmo processo que se deu em sua acumulação primitiva. O capital lança mão da criação 

e recriação das relações “não capitalistas” de produção para realizar a produção “não capitalista” do capital. O 

que se pode deduzir dessas assertivas é que a primeira etapa do desenvolvimento do capitalismo no rural não foi 

necessariamente uma etapa em que predominaram as relações especificamente capitalistas de produção, mas sim 

uma etapa em que havia relações capitalistas e “não capitalistas” de produção.  

Com a produção de mercadoria, de acordo com Oliveira (2007), o capitalismo ganha dimensão mundial e 

produz mais-valia, disseminando-se por lugares diferentes, em momentos distintos, porém articulados pelo 

processo contraditório de sua expansão.   

 

É fruto dos seguintes momentos diferentes, contraditórios, mas articulados: em uma 

ou mais frações do território capitalista tem-se a forma especificamente capitalista 

de produção (produção da mercadoria e produção da mais-valia), em outros, ora a 

circulação da mercadoria está subordinada à produção, ora a produção está 

subordinada à circulação. Esse é o princípio teórico que permite entender o 

desenvolvimento do capitalismo e particularmente a agricultura. (OLIVEIRA, 2007, 

p. 21). 

 

 

De fato, esse processo contínuo de industrialização do rural traz transformações nas relações de produção 

na agricultura, e, consequentemente, redefine toda a estrutura socioeconômica e política no campo. Procurando 

entender essas e outras transformações que o campo sofreu com a introdução do desenvolvimento capitalista, 

Oliveira (2007) assinala “que surgem inúmeras correntes de interpretação dessas realidades” (OLIVEIRA, 2007, 

p. 21). Na opinião do autor, todos os estudiosos do desenvolvimento do capitalismo no rural concordam com o 

                                                             
100 Capital constante e capital variável ((MARX, 1984, p. 187). 
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processo de generalização progressiva nos ramos e setores da produção e do assalariamento, tanto no campo 

como na cidade, como relação de produção específica do modo de produção capitalista.  

No entanto, existem discordâncias quanto à interpretação do processo, que para uns leva à formação de 

um operariado único num polo, e de uma classe burguesa no outro. Já para outros, esse processo é contraditório, 

o que leva a criar, no processo de expansão do assalariamento no campo, o trabalho familiar camponês101. 

Trabalho esse que Oliveira (2007) considera como consequência das relações “não capitalistas” de produção, 

pois o capital em seu desenvolvimento não se expandiu em todos os setores da atividade rural.  

O próprio capitalismo desenvolveu mecanismos de subordinação da renda da terra de modo a permitir a 

criação e a recriação das relações “não capitalistas” de produção no campo. Tais relações “não capitalistas” são 

produto do próprio desenvolvimento contraditório do capital. A expansão do modo capitalista de produção, além 

de redefinir antigas relações, subordinando-as à sua produção, engendra relações “não capitalistas” 

contraditoriamente necessárias à sua reprodução. 

Nesse contexto, a agricultura desenvolveu-se em duas direções: de um lado, a agricultura especificamente 

capitalista, baseada no trabalho assalariado e nos arrendamentos; de outro, a agricultura baseada na articulação 

com as formas de produção “não capitalistas”. Dessa forma, destruída a base da economia feudal, começou, 

segundo Lenin, citado por Oliveira (2007), 

 

um processo de separação da economia camponesa em relação à economia 

senhorial. O latifúndio passou, portanto, a adotar um sistema misto de produção, 

aparecendo o assalariamento em alguns casos e o sistema de pagamento-em-trabalho 

em outros. Na realidade, ele combinava, às vezes, os dois. O desenvolvimento do 

sistema de pagamento-em-trabalho foi possível porque o camponês, para se libertar 

da economia senhorial, teve de resgatar a terra, transformando-a em sua propriedade 

privada. (LENIN, 1980 apud OLIVEIRA, 2007, p. 24).  

 

 

Esse processo apontava o novo rumo da agricultura: a sua industrialização, que começara com a terra 

transformada em mercadoria, seguida pela introdução da produção industrial no campo, a qual gerou uma 

expulsão dos trabalhadores de suas terras, uns porque a sua terra era pouca para tamanha quantidade de gente 

trabalhando, outros por serem expropriados para a pecuária de ovinos; esta, embora praticada em moldes 

capitalistas, não exigia grandes somas de capital nem grande número de mão de obra, mas requeria a propriedade 

privada das terras comuns, fazendo com que os camponeses migrassem para outras propriedades rurais ou para 

as cidades.  

É a mudança na composição orgânica do capital e a busca incessante pela acumulação, que geram o 

exército industrial de reserva (aumento do capital constante e decréscimo do capital variável), fazendo surgir 

uma massa de trabalhadores não empregada. Esta se “torna a mais nova e poderosa alavanca da acumulação 

capitalista” (MARX, 1984, p. 200).  

No rural se expressa como superpopulação latente, aquela que provém do momento em que o capitalismo 

se apodera da agricultura e que tende a promover uma demanda decrescente absoluta de força de trabalho 

(MARX, 1984). Assim sendo, esta população sofre uma repulsão não acompanhada na mesma medida de maior 

                                                             
101 Estas discordâncias referentes ao conceito do desenvolvimento capitalismo no rural não serão abordadas no 

percurso deste estudo.  
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atração “encontrando-se, por isso, continuamente na iminência de transferir-se para o proletariado urbano ou 

manufatureiro” (MARX, 1984, p. 208). Isso os obriga a se submeter a outras formas de trabalho que diferem das 

formas do trabalho realizado no rural.  

 Essa é a população nômade, que representa “a infantaria ligeira do capital, que, de acordo com sua 

necessidade, ora lança neste ponto, ora lança naquele” (MARX, 1984, p. 224). Ou seja, esse trabalhador foi 

expropriado de suas terras e migrou para a cidade, onde foi explorado pelo capital com uma condição ainda pior 

que os proletários da cidade, pois o trabalhador migrante ficava na linha de frente das atividades mais 

degradantes do capitalismo, porém necessárias para a acumulação.  

Com isso elucida-se o processo de apropriação privada da terra que se constituiu numa das primeiras 

formas de desemprego no campo, com a expropriação dos trabalhadores de seus meios de produção, tornando a 

força de trabalho mercadoria, somada à concentração de terras e à introdução da maquinaria.  Para isso, é 

necessário a contradição fundamental da dinâmica do capital: produzir riquezas na mesma proporção que produz 

miséria e pobreza. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 
A metodologia que foi utilizada consistiu em revisão bibliográfica, fundamentada numa perspectiva 

histórico-crítica dialética, tendo por referencial a teoria marxiana e marxista. Esta permite compreender as 

múltiplas determinações que constituem a realidade social e sua dinamicidade. Segundo Cassab (2007), o 

materialismo histórico-dialético prioriza a dinâmica das relações entre sujeitos e o objeto de estudo no processo 

de conhecimento, valoriza os vínculos do agir com a vida social dos homens e desvela as oposições 

contraditórias presentes entre o todo e as partes, reconhecendo a realidade como complexa, heterogênea e 

contraditória, nas diversas facetas e peculiaridades que a compõem.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
O que fica posto diante dessa reflexão, a partir de uma análise dialética, é que o desemprego rural é 

gerado no mesmo processo da produção de riqueza do grande proprietário. Isto ocorre pelo fato de a economia 

rural ser regida pelo padrão de acumulação capitalista, no qual o trabalhador, através de sua força de trabalho, 

agrega valor à produção, tornando possível a acumulação do capitalista.  

Com isso elucida-se o processo de apropriação privada da terra que se constituiu numa das primeiras 

formas de desemprego no rural, através de um processo desigual e contraditório das relações capitalistas de 

produção e que mais adiante virá a propiciar o constante aprimoramento das forças produtivas e, 

consequentemente, da capacidade de autovalorização do sistema do capital.        

Marx (1984) anota que o amadurecimento do sistema capitalista que surgiu com o novo modo de 

produção trouxe a negação do ser individual, isto é, “a propriedade privada capitalista é a primeira negação da 

propriedade privada individual, baseada no trabalho próprio. Mas, a produção capitalista produz, com a 

inexorabilidade de um processo natural, sua própria negação. É a negação da negação” (MARX, 1984, p. 294).  

Assim, entender como se deu o processo de constituição do sistema capitalista e como se gesta essa 

negação da negação é de extrema importância para se compreender por que o desenvolvimento da produção não 
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supriu as reais necessidades dos trabalhadores, nem jamais suprirá com esse modo de produção, pois tão só 

busca assegurar o desenvolvimento capitalista. A expropriação dos trabalhadores de seus meios de produção e a 

força de trabalho enquanto mercadoria são as bases para o surgimento do desemprego no rural. 

Assim, o desemprego possui alta funcionalidade, sendo regulado pela ação do mercado, com a 

intervenção mínima do Estado neoliberal, que em nada alteram os efeitos da contradição entre capital e trabalho. 

Logo, o que se infere é que o problema do desemprego no rural é de concentração fundiária nas mãos de poucos, 

ficando a maioria à mercê da sorte, nesse sistema perverso e explorador. 

 

CONCLUSÃO  

 
Os aspectos próprios do desenvolvimento do capital e seu processo de acumulação, a partir da 

acumulação primitiva do capital, são as bases para a análise dos fundamentos do desemprego no rural. Dessa 

forma, o primeiro elemento a ser considerado neste estudo foi a evidenciação do rural como espaço de 

apropriação do capital, para seu desenvolvimento em busca de lucros constantes, sem preocupação alguma com a 

vida dos sujeitos ali existentes. Caracterizar o processo de [in] visibilidade do rural como espaço de reprodução 

das contradições entre capital e trabalho é de extrema relevância. 

Apesar de pouco discutido e problematizado na bibliografia, um segundo ponto a ser considerado é que o 

desemprego no rural reflete-se também no urbano desde de sua gênese, uma vez que o trabalhador do rural migra 

para a cidade, o que a faz possuir uma grande massa de força de trabalho, porém pouco absorvida, aumentando a 

pobreza e a violência no contexto urbano.  

Esta é uma realidade tendencialmente posta pela necessidade do controle do capital sobre o trabalho. 

Deste modo, o capital, com seu domínio de expansão e acumulação no rural, investe mais intensamente em 

capital constante (meios de produção) que em capital variável (força de trabalho), gerando assim um contínuo 

aumento de pessoas desempregadas nesse ambiente. A força de trabalho que ainda permanece no meio produtivo 

rural é intensamente explorada para garantir o lucro do capital, que no campo é identificado como capital 

agrário. 

Outro ponto a ser destacado é que o desemprego no rural é gerado no mesmo processo da produção de 

riqueza do grande proprietário. Isto ocorre pelo fato de a economia rural ser regida pelo padrão de acumulação 

capitalista, no qual o trabalhador, através de sua força de trabalho, agrega valor à produção, tornando possível a 

acumulação do capitalista. Por fim, a gênese do desemprego no rural reflete uma consolidação deste com a 

consolidação do sistema capitalista, onde K. Marx, vem chamar de Lei Geral de Acumulação Capitalista, onde a 

produção de riqueza está inversamente proporcional a produção de pobreza. É o observado na maioria dos rurais, 

principalmente no rural alagoano102, onde a produção da pobreza é constante diante dos limites naturais e 

econômicos que o espaço rural vivencia. 

 

 

                                                             
102 Reflexões sendo realizadas no objeto de estudo para dissertação de mestrado da autora deste artigo, o qual se 

intitula: “Desemprego no rural semiárido alagoano: a [in] visibilidade desse fenômeno como expressão da 

“questão social””. 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1421 

 

REFERÊNCIAS 

 
1. CASSAB, L. A. Tessitura investigativa: a pesquisa científica no campo humano-social. In: Rev. 

Katálisis. Florianópolis. v. 10. n. esp. p. 55-63. 2007. 

 

2. DAENS: um grito de justiça. Produção/ Direção: Stijn Coninx. Favouriti Films, Films Dérives. 

Bélgica/França/Holanda, 1993: 1 DVD. 

 

3. ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora em Inglaterra. Tradução Anália C. Torres. Edições 

Afrontamentos, 1975. Apartado, 532-Porto. 

 

4. HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. 11. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

 

5. MARX, K. O capital. Vol. I, tomo 2, São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

 

6. MARX, K. O capital. Vol. I, tomo 1, São Paulo: Nova Cultura Ltda., 1996. 

 

7. OLIVEIRA, A. U. Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária. São Paulo: 

Labur Edições, 2007. 

 

8. PAULO NETTO, J. Uma face contemporânea da barbárie. IN: III Encontro Internacional 

“Civilização ou Barbárie”. Serpa, 2010. 

 

9. __________. Cinco notas a propósito da questão social. Temporalis, Brasília, n. 3, 2001.  

 

10. PEREIRA, P. A. P. Política social: temas & questões. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1422 

Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de água na Perspectiva do 

Usuário na Cidade de Ibateguara-AL 
 

Sirlange Soares da Silva Brito (1); Eliene Oliveira da Silva (2); Claudionor de Oliveira 

Silva(3) 
(1) Graduada e Especialista em Geografia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Professora de Geografia; 

Universidade Estadual de Alagoas; Ibateguara, Alagoas; sirlange.soares@gmail.com; (2) Graduada em 

Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Estadual de Alagoas –UNEAL, Ibateguara, Alagoas, 

ln_autentic@hotmail.com. (3)  Professor Orientador, Universidade Estadual de Alagoas; União dos 

Palmares, Alagoas; geografia.gestao@hotmail.com. 

 

RESUMO: O presente trabalho vislumbra analisar a escassez de recursos hídricos e o Direito a água na 

cidade de Ibateguara-AL. A partir de pesquisas bibliográficas, com principais referenciais teóricos, autores 

como, Adede y Castro (2008), Janine (2010), Tucci (2001), Gil (2002), Petrella (2004), entre outros estudiosos 

das questões relacionadas com a problemática que envolve água e sua escassez e o direito a mesma, além da 

análise da Lei Nº 9.433/97, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, que visa assegurar o controle do 

uso da água e sua utilização, em quantidade, qualidade e regime satisfatórios, por seus usuários atuais e futuros. 

Os resultados, mostra que a população está bastante insatisfeita com as condições inadequadas da água ofertada 

para consumo humano.  Verificou-se também que há uma grande falha no fornecimento de água potável para a 

população ibateguarense, deixando-as ainda mais vulneráveis às doenças de origens hídricas, forçando-as fazer 

uso em maior quantidade de água vinda de outras fontes, além de água mineral, quando suas situações 

financeiras permitem.    Pode-se concluir que, os sistemas de abastecimento e tratamento de água não é 

suficiente para a população Ibateguarense, necessitando de uma melhor atenção do poder público. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Recursos Hidricos, Direito, Usuários  

 

ABSTRACT: The present work intends to analyze the scarcity of water resources and the Right to water in 

the city of Ibateguara-AL. (2003), Janine (2010), Tucci (2001), Gil (2002), Petrella (2004), among other scholars 

on issues related to the problematic which involves water and its scarcity and the right to it, in addition to the 

analysis of Law No. 9.433 / 97, which deals with the National Policy of Water Resources, which aims to ensure 

the control of water use and its use, in quantity, quality and regime their current and future users. The results 

show that the population is very dissatisfied with the inadequate conditions of the water offered for human 

consumption. It was also verified that there is a great failure in the supply of drinking water to the Ibateguarian 

population, leaving them even more vulnerable to diseases of water sources, forcing them to use more water 

from other sources, as well as mineral water , when their financial situations allow. It can be concluded that 

water supply and treatment systems are not enough for the Ibateguarian population, requiring a better attention of 

the public power. 

 
 

Diagnosis of water supply services from the perspective of the user in the 

city of Ibateguara-AL 

 

KEYWORDS: Water Resources, Law, Users 

 

INTRODUÇÃO 

 
Cerca de 71% da superfície terrestre está coberta com água. Os mares e oceanos contêm   97,5% de toda a 

água que compõe o Planeta. Menos de 3% dos recursos aquáticos da Terra é considerada água doce, sendo que 

2/3 desta se apresentam sob a forma de gelo, encontrada, sobretudo nas calotas polares, a restante é água 

subterrânea. Estima-se que apenas 0,77% da água encontrada na superfície terrestre seja água em condições para 

suprimir as necessidades das 6 bilhões de pessoas e respectivas comunidades urbanas que estas formam. A água 

é um bem precioso e para muitas comunidades escassas. (Grassi 2001, p.2). 

Nas últimas décadas, cresce notoriamente a preocupação com a escassez da água potável em nosso 

planeta. Muitos buscam proporcionar condições efetivas à preservação dos ecossistemas existentes, a fim de 

mailto:sirlange.soares@gmail.com
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serem conhecidos e usufruídos pelas próximas gerações. A água doce e de boa qualidade é de fundamental 

importância para o bom desenvolvimento da vida, seja ela humana, vegetal ou animal. Entretanto, existem 

comunidades espalhadas pelo mundo que ainda não tem acesso a este bem essencial.    

Ibateguara/AL nome de origem indígena que significa “lugar alto” encontra-se localizada na 

microrregião Serrana dos Quilombos na Mata Alagoana com uma altitude de 520 metros, acima do nível do mar 

a 103 km da Capital Maceió, com uma população estimada segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística,  de 15.822 habitantes no ano de 2016, com uma Área de 265,311 Km² com uma Densidade 

populacional de- 57,10 hab/Km², Latitude 08º 58’ 21” S, Longitude 35º 56’ 22” W, segundo dados do IBGE 

(2010). Tendo sua economia voltada basicamente para a cana-de-açúcar e o comércio varejista, com uma feira 

livre aos sábados, que atrai a população além de pequenos comerciantes de cidades e regiões circunvizinhas.  

Como acidentes orográficos destaques para a serra dos Vento, com 580 metros de altura e Canastra 

distrito de Ibateguara, com 630 metros. Conforme mostra a Figura 1. 

 Figura 1: Município de Ibateguara/AL  

Fonte: Prof. Dr. José Lidemberg de Sousa Lopes – UNEAL Campus V - Zumbi dos Palmares  

  

A população do município de Ibateguara nos últimos anos vem enfrentando problemas relacionados ao 

abastecimento de água em suas residências e questionando a qualidade da mesma, a cada dia que se passa essa 

situação torna-se mais complicada em algumas situações aonde a água em suas casas chega com uma coloração 

inadequada, quase impossível para consumo, provocando diariamente a revolta desses populares, pois no 

município existem duas empresas que fazem a distribuição de água para a população Ibateguarense, uma 

Estadual e outra Municipal, ambas não estão atendendo aos padrões exigidos pelos usuários e exigidos por lei.    

Diante desse fato, desenvolveu-se uma análise Qualitativa / Quantitativa dos sistemas de abastecimento 

de água presentes no município de Ibateguara/AL que estão localizados no bairro Central da mesma. Foi 

aplicado  questionários em todos  as principais ruas que utilizam os sistemas de abastecimento de água, desde 

ruas que possuem um único serviço às que possuem os dois serviços, Casal e Samae, sendo o tamanho da 

amostra de sessenta questionários, tendo por técnica de amostragem à aleatória simples para sorteio das casas, o 

objetivo geral é analisar os sistemas de abastecimento de água no município de Ibateguara/AL, no que se refere 

ao atendimento de qualidade e prestação de serviço adequada a população residente. Como objetivos específicos 

procurou-se compreender e identificar os problemas enfrentados pelos usuários diante da água ofertada aos 

cidadãos residentes no município.  
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Desta maneira partimos da hipótese de que; será que estes sistemas de abastecimentos atendem a todos os 

critérios exigidos pelos usuários ou ao menos aos mínimos critérios exigidos por lei? Partindo, então dessa 

hipótese julgamos necessário atentar para a compreensão do abastecimento de água e o direito do usuário.  

Salienta-se ainda que apenas o fato de seu nascimento já concede aos cidadãos direitos inalienáveis e 

inegáveis como, água de qualidade, saneamento adequado, moradia digna para todos, assim como outros bens 

essenciais e vitais a sobrevivência humana. Porém, o que se tem na sociedade capitalista é a negação e omissão 

dos direitos ao cidadão, principalmente de órgãos que seriam para zelar da saúde e do bem-estar público da 

população órgãos estes que vislumbram interesses próprios negando seus próprios deveres e funções dentro da 

sociedade atual. 

Como respectivas geografas e usuárias desses sistemas de abastecimento de água, me senti com a 

obrigação de dar minha contribuição aos atuais e futuros usuários de meu município, e aos usuários de outras 

localidades, ao realizar este trabalho, e foi escolhido este tema, para que possamos entender o porquê da 

insatisfação dos usuários para com as Empresas abastecedoras de água. 

  No primeiro momento foi feita uma revisão bibliográfica, de fontes primárias, como legislações e 

secundarias, com dados analisados e publicados escritos e eletrônicos como artigos científicos, livros e páginas 

disponibilizadas pela internet. 

Com o objetivo de conhecer as obras publicadas que tratavam do tema em questão, não foi uma tarefa 

fácil, por se tratar de um tema pouco abordado, como afirma Gil: O levantamento bibliográfico preliminar 

depende de muitos fatores, tais como complexidade do assunto e o nível de conhecimento que o pesquisador já 

dispõe a respeito. (2002, p. 61)  

  Procurou-se revisar autores conhecidos e outros que passaram a serem conhecidos a partir do início das 

pesquisas, que foram essenciais em todas as fases do trabalho. Foi primordial utilizar-se como base principal e de 

forma detalhada a Política Nacional de Recursos Hídricos Lei Nº 9.433/97, da Política Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado de Alagoas-5965/97, e autores como; ADEDE Y CASTRO (2008), JANINE (2010), TUCCI 

(2001), GIL (2002), PETRELLA (2004), entre outros estudiosos das questões relacionadas com a problemática 

que envolve água.   

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

O presente trabalho foi desenvolvido, e embasado em diversos tipos de pesquisas entre elas qualitativas, 

quantitativas, bibliográfica, campo, questionários e entrevistas. A presente pesquisa está enquadrada nas 

pesquisas que tem por método as abordagens qualitativas e quantitativas, que segundo;    

Não são dicotômicas, mas se colocam nos extremos opostos de um contínuo... A pesquisa qualitativa explora as 

características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente. A pesquisa 

quantitativa por outro lado, explora as características e situações de que dados numéricos podem ser obtidos e 

faz uso da mensuração e estatísticas. Ambas podem ser usadas no mesmo estudo. (MOREIRA & CALEFFE, 

2008 p. 73). 

No primeiro momento fizemos revisão bibliográfica, de fontes primárias, por exemplo, legislações e 

secundárias, com dados analisados e publicados escritos e eletrônicos como artigos científicos, livros e páginas 

disponibilizadas pela internet. 

Com o objetivo de conhecer as obras publicadas que tratavam do tema em questão, não foi uma tarefa 

fácil, por se tratar de um tema pouco abordado, como afirma Gil: O levantamento bibliográfico preliminar 

depende de muitos fatores, tais como complexidade do assunto e o nível de conhecimento que o pesquisador já 

dispõe a respeito. (2002, p. 61)  

Para o desenvolvimento do segundo momento do nosso trabalho, fizemos um estudo in loco. 

Este procedimento como sabemos, não é exclusivo da pesquisa em Geografia, dele se apossam as mais diferentes 

áreas do conhecimento, sejam classificadas como exatas, da terra ou social. [...]. Desnecessário seria falar da 

fundamental importância do trabalho de campo na pesquisa geográfica. (SUERTEGARAY, 2002, P.13) 

Para esse segundo momento, resolvemos utilizar como procedimento a descrição após observação 

apontada por Severino como sendo “procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados. É etapa 

imprescindível em qualquer tipo ou modalidade de pesquisa. ” (2007 p.125). Além deste, também utilizamos 

neste momento o questionário, que como bem fala Severino é “Conjunto de questões sistematicamente 

articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a 

conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudos. ” (2007 p. 125). 

Esses métodos foram muito vantajosos comparados a outros, nos permitiu um vasto conhecimento do 

objeto de estudo, conseguindo importantes informações através dos dados coletados.  
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E por último foi realizado a aplicação questionários destinados aos usuários dos abastecimentos de agua e 

entrevistas aos mesmos, no qual oi possível embasar o nosso trabalho e concluirmos o descaso e a insatisfação 

dos mesmos;  Este método nos proporcionou uma viagem por um espaço repleto de possíveis impactos na saúde 

da população de Ibateguara/AL, apesar da água não ser de tão boa qualidade existe a necessidade que se tem em 

consumimos, deste elemento importantíssimo para a sobrevivência humana. 

Sabe-se que a água é um elemento essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, principalmente 

para que o ser humano possa ter uma boa qualidade de vida, a água é dotada de múltiplas funções, serve para o 

bom desenvolvimento da produção agrícola, é um recurso que influência no desenvolvimento econômico das 

sociedades, mantém o equilíbrio dos ecossistemas, além de ser indispensável para a manutenção dos ciclos 

biológicos. Janine destaca que:  

Ninguém parou para pensar que a água existente no planeta é a mesma, desde que a terra existe. Não se produz 

água. Ela não vem de outros planetas, mas a sua conservação advém de um uso moderado (...). O desperdício 

anormal de água desequilibra as reservas que pareciam intermináveis. (2010, p.38) 

Por ser de extrema importância para a existência do ser humano, torna-se um tema bastante atual e de 

interesses políticos, sociais, e de organizações privadas, assim não existem fronteiras físicas, políticas ou 

econômicas. Com a evolução das técnicas e do alastramento desenfreado das sociedades nos centros urbanos, 

surgiu então a necessidade de se obter sistemas hidráulicos e instalações de órgãos responsáveis para atender as 

demandas das populações de determinadas comunidades.  

Na medida em que uma comunidade cresce, torna-se necessário a criação de um sistema de abastecimento 

público de água, a partir daí passa a surgir um interesse definitivamente econômico. Para obter um sistema 

satisfatório deve-se ter qualidade e quantidade, atender as normas sanitárias e ambientais, não podendo ser visto 

como um simples negócio lucrativo.  

   Na sua obra “O manifesto da água” Petrella (2004) fala da necessidade de se ter um contrato mundial da 

água que considerasse a água doce como um bem essencial para a vida do qual todos têm direito, o autor faz 

críticas aos sistemas atuais que são orientados para o mercado, que veem a água como um simples produto 

propicio para o comercio, e não como um recurso comunitário bastante valioso e que é um direito humano 

fundamental.  

Para podermos entender como funciona esses sistemas e sua dinâmica com a sociedade, deve-se ser 

analisado as forma, as funções e as estruturas adequadas para o bom desempenho desses serviços em meio a 

sociedade, para que o processo seja continuo, pois não existe forma sem função, nem função sem a forma, uma 

está contida na outra. Porém a maioria das empresas responsáveis pelo fornecimento e abastecimento de água 

tem uma visão mais econômica do serviço do que social. Santos, diz que 

 

Para se compreender o espaço social em qualquer tempo, é fundamental tomar em 

conjunto a forma, a função e a estrutura, como se tratasse de um só desses conceitos, 

ou mesmo de uma combinação de dois deles. Se examinarmos apenas a forma e a 

estrutura, eliminando a função perderemos a história da totalidade espacial, 

simplesmente por que a função não se repete duas vezes. Separando estrutura e 

função, o passado e o presente são suprimidos, com o que a ideia de transformação 

nos escapa e as instituições se tornam incapazes de projetar-se no futuro. Examinar 

forma e função, sem a estrutura, deixa-nos a braços com uma sociedade inteiramente 

estática, destituída de qualquer impulso dominante. Como a estrutura dita a função, 

seria absurdo tentar uma análise sem esse elemento. (2008, pág. 76)      

 
Objetivando assegurar, às atuais e às futuras gerações, a disponibilidade da água, com padrões de 

qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos e usuários; a sua utilização racional e integrada dos 

recursos hídricos, em 08 de janeiro de 1997 foi instituída a Lei 9.433/97 que regulamenta o Art. 21, inciso XIX 

da Constituição Federal. Com um sistema de abastecimento eficaz a sociedade em geral é beneficiada, ficando 

livre de doenças adquiridas através da água, diretos esses que também são assegurados pela portaria nº 2.914, de 

12 de dezembro de 2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

É importante destacar que, quando o Estado faz a opção política da Água como Direito Humano 

Fundamental de toda nação, vislumbra-se que será espécie de direito mitigado e que independentemente de 

qualquer posição que o Estado venha adotar com relação à água, impõe-se transparência nas ações de gestão das 

águas, para que se possa emergir uma ética que venha integrar a todos, alcançando a solidariedade global, que 

não classifique a água como mercadoria ou apenas como uma necessidade vital, mas sim como um direito 

humano fundamental de todos. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639099/artigo-21-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10720358/inciso-xix-do-artigo-21-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Sabe-se que a problemática a respeito da água potável se dá em nível global, pois esse recurso encontra-se 

ameaçado devido ao uso desenfreado. Os recursos hídricos brasileiros não podem ser considerados inesgotáveis 

e muito pouco são bem distribuídos em todas as regiões, a água chega de forma desigual em quantidade e 

regularidade nas regiões devido as diferenças geográficas de cada uma delas.  

Para tentar manter a preservação e controle dos recursos hídricos foi criada a lei de 9433/97 que surgiu a 

partir do projeto de Lei 2.249/91, a mesma foi enviada pelo poder Executivo à Câmara dos Deputados no ano de 

1991. Esse projeto sofreu inúmeras e profundas alterações em seu texto original e só foi aprovada pela câmara 

dos Deputados em Outubro de 1996, depois foi aprovada no Senado e encaminhada ao presidente da República. 

A Lei 9.433/97 tem a finalidade de garantir através da criação de um Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos art. 25 e seguintes, cujo funcionamento é regido pelos princípios básicos de garantia do 

acesso aos dados e informações para toda sociedade, e não apenas aos órgãos públicos. Uma grande parte dos 

recursos hídricos (rios, lagos, entre outros) é inquestionavelmente de natureza pública e de domínio da União e 

dos Estados, mas, ainda que fosse admitido a existência das águas particulares um entendimento que foi 

superado com a nova lei, essas teriam a sua utilização sempre condicionada e limitada pelos interesses públicos, 

assim como todos os bens ambientais. 

A Lei 9.433/97 que regulamenta o Art. 21, inciso XIX da Constituição Federal que objetiva assegurar que 

a atual e as futuras gerações possam ter a necessária disponibilidade de água, com padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos, no Título I, Da Política Nacional de Recursos Hídricos, no Capítulo I, Dos 

Fundamentos, Art. 1º, inciso II, diz que “a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico”. 

Dessa forma a linhagem hídrica respectivamente: 

 

São bens da união as águas federais, os lagos, rios e quaisquer correntes em terrenos 

de seu domínio ou que banhem mais de um Estado da federação, sirvam de limite 

com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como os terrenos marginais e as praias fluviais. São bens dos Estados às águas 

superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito encontradas em 

seu território, sendo assim a responsabilidade da gestão desse recurso natural 

depende do seu tipo de domínio. (TUCCI, 2001, p.79) 

 

Sabendo que a água é direito da humanidade, cabe a Gestão de Recursos Hídricos no Brasil atenderem as 

necessidades para a sobrevivência, criando tarifas para manutenção, preservação e gestão das águas. No Brasil 

são várias instituições que são envolvidas com a administração dos recursos hídricos, que atuam em diversas 

esferas administrativas públicas ou privadas. Não há dúvida de que a água é um direito fundamental. Reforçando 

essa afirmação, João Marcos Adede y Castro afirma: 

 

As águas, como um dos recursos naturais colocados à disposição do homem pela 

natureza, são parte do conjunto de direitos fundamentais, em vista de disposições 

feitas pela Constituição Federal de 1988, no sentido de garantir a todos um ambiente 

sadio, para as presentes e futuras gerações. (2008, p. 12-13.) 

A água como um bem do domínio público, deverá ser administrada pelo ente público a quem a 

Constituição Federal legitimou a competência para administrá-la. A Carta Magna prevê em seu artigo 30, inciso 

V, que compete aos Municípios, de forma direta ou através de regime de concessão ou permissão, a organização 

e prestação dos serviços públicos de interesse local. Desde que surgiram as primeiras cidades que os sistemas de 

abastecimento de água são usados, sendo assim;     

Foi, no entanto, a partir da segunda metade do século XIX, com a revolução 

industrial, que os sistemas de abastecimento de água aos núcleos populacionais 

sofreram modificações profundas. O crescimento demográfico urbano, consequência 

dessa revolução, determinou a necessidade de se estabelecer uma infraestrutura que 

assegurasse o consumo, a distribuição e a salubridade tanto da água potável quanto 

daquela destinada a usos industriais ou agrícolas. (FILHO apud. ALVÉS & 

CLEMENTE, 2014, p.24) 

Essa foi à maneira mais simples de combater e solucionar problemas de saúde e de controlar epidemias 

que atingiam cada vez mais a população, que crescia cada vez mais por causa do êxodo rural que se tornava mais 

intenso devido ao processo de industrialização. Hoje, os Sistemas de Abastecimentos Públicos obedecem a 

normas e padrões regidos pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, já abordados 

anteriormente. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104151/lei-9433-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639099/artigo-21-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10720358/inciso-xix-do-artigo-21-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1427 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Todo sistema de abastecimento de água potável de qualquer cidade deve prezar pela qualidade e 

quantidade, assegurando a população a potabilidade e a continuidade do abastecimento suficiente ao controle e 

prevenção de doenças, melhores condições sanitárias, conforto e segurança coletiva. Desta forma, não é 

obrigatório um Sistema complexo e caro, mas um sistema que seja eficiente.  

As técnicas usadas para o tratamento da água deve adequar a água bruta aos padrões de potabilidade, 

sendo indispensável nesse processo à clarificação (remoção dos sólidos em suspensão) e a desinfecção da água 

(inativação dos micro-organismos patogênicos, realizada por intermédio de agentes físicos e/ou químicos).   

Ibateguara concentra em seus territórios uma grande abundância de água, duas grandes barragens, além 

das águas vindas dos lenções freáticos que aqui não foi detalhado. A divisão entre os usuários das duas 

companhias de abastecimento de água do município está ilustrada na figura 2. 

 

 
Figura 2: Percentual de Usuários da CASAL e SAMAE   

Fonte: Organizado pelas autoras, Agosto 2018. 

 

A referida figura mostra que aproximadamente 51% (cinquenta e um por cento) das 60 residências 

entrevistadas se utilizam dos serviços do SAMAE, 41% (quarenta e um por cento) usam dos serviços da CASAL 

e apenas 8% (oito por cento) se beneficiam das duas empresas abastecedoras de água. 

A figura 3 mostra a frequência com que falta a água fornecida pelas empresas; 10% (dez por cento) 

raramente, 27% (vinte sete por cento) mais de uma vez por semana e 63% (sessenta e três por cento) todos os 

dias. Essa situação deixa a população bastante revoltada, já que todos pagam para terem água e poderem utiliza-

la para suas necessidades diárias. 

 

 
Figura 3: Frequência que falta água ofertada pelas empresas  

Fonte: Organizado pelas autoras, Agosto 2018. 
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Os usuários demonstram ter uma grande insatisfação com ambas às empresas, a CASAL que por ser um 

órgão estadual deveria ser menos falho e ao tomarem medidas em relação ao racionamento, à população deveria 

ser informada e o SAMAE, órgão público e que deveria ter uma atenção redobrada para com seus usuários. 

Mesmo diante das constantes faltas de água, os usuários evitam procurar as centrais para relatarem essas 

insatisfações, alegam que não terão resultados e receiam que muitas ao fazerem reclamações resultem na piora 

do fornecimento. Não sendo apenas a falta de água o problema enfrentado pelos usuários dos sistemas de 

abastecimento de água do município, também sofrem com a péssima qualidade da mesma, como se pode notar 

nos dados coletados dos usuários e que estão amostra na figura 4. 

 

 
Figura 4: Avaliação dos Usuários quanto a qualidade da água ofertada pelas empresas CASAL e 

SAMAE  

Fonte: Organizado pelas autoras, Agosto 2018. 

 
Os usuários classificaram a qualidade da água em boa, ruim, regular e péssima obtendo-se os seguintes 

resultados, dos 60 (sessenta) usuários entrevistados, 20% (vinte por cento) classificou a água ofertada por ambas 

as empresas como sendo ruins, 22% que a água é regular, 23% (vinte e três) que a mesma é boa e 35% afirmam 

que a água é de péssima qualidade. 

 

 CONCLUSÃO 

 
Durante a realização da pesquisa observou-se que o suprimento de água potável para a população 

residente na cidade de Ibateguara/AL é de abastecimento público um pertencente ao órgão Municipal e outro 

Estadual. A população mostrou-se bastante insatisfeita com as condições inadequadas da água ofertada para 

consumo humano.   

Verificou-se também que há uma grande falha no fornecimento de água potável para a população 

ibateguarense, deixando-as ainda mais vulneráveis às doenças de origens hídricas, forçando-as fazer uso em 

maior quantidade de água vinda de outras fontes, além de água mineral, quando suas situações financeiras 

permitem. Em algumas residências pode-se observar que os moradores fazem uso de vasilhames e reservatórios 

para o armazenamento de água, pois a mesma não chega de acordo com a quantidade adequada, principalmente 

depois do período de estiagem a qual algumas das cidades alagoanas estão enfrentando desde Janeiro de 2017, e 

muitas das vezes, nem chegam às residências tornando necessário o uso desses vasilhames, porém armazenada 

por um período maior que 24 horas a água torna-se potencial veiculador de doenças.  

Com base nos estudos, existe a necessidade de melhoria da qualidade da água consumida pela população 

de Ibateguara/AL, assim como melhor fiscalização por parte das autoridades de vigilância sanitária e órgão 

responsáveis. Conclui-se que é de suma importância à interligação de todos os elementos da equipe de Saúde 

Pública para que haja um bom monitoramento e avaliação de risco para a saúde dos Ibateguarense ao usar água 

com possíveis contaminantes. 
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A pesquisa em questão abrangeu apenas 06 (seis) ruas do município Ibateguara-AL, sendo necessário, a 

ampliação para outras ruas e até mesmo aos povoados circunvizinhos   que utilizam desses serviços e das novas 

fontes de abastecimento de água. 
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RESUMO: A ideia do papel fundamental dos conhecimentos prévios no processo de aprendizagem é bastante 

pertinente, contudo, se faz necessário refletir sobre as implicações de tais conhecimentos no ensino de Ciências, 

pois, há pelo menos cinquenta anos, Bachelard (1938) já atentava para a premissa de que conhecimentos 

oriundos das relações cotidianas por serem elaborados em fragilidades do senso comum podem se constituir 

como obstáculo a cultura científica. Nesses termos, a presente pesquisa de abordagem qualitativa tem como 

objetivo delinear uma discussão na assertiva de que o professor, principalmente dos anos iniciais, deve tomar 

cuidado para não resvalar em falsos sentimentos de que o aluno pelo simples fato de está em sala de aula, diante 

do conhecimento científico passa a utilizá-los para fazer a leitura do mundo. Respaldados na análise de conteúdo 

de Bardin (2011) inferimos que para evitar tal situação, o professor pode mudar de cultura didática, o que 

demanda aulas nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais de forma articulada. 

 

PALAVRAS-CHAVES: ensino de ciências; conhecimentos prévios; conhecimentos científicos. 

 

From the knowledge of the student to the knowledge of Science: A 

reflection to change the didactic culture 

 
ABSTRACT: The idea of the fundamental role of prior knowledge in the learning process is quite pertinent, 

however, if it is necessary to reflect on the implications of such knowledge in science education, for at least fifty 

years, Bachelard (1938) was already attentive to the premise that knowledge derived from everyday relationships 

because they are elaborated in common sense fragilities may constitute an obstacle to scientific culture. In these 

terms, the present qualitative research aims to delineate a discussion in the assertion that the teacher, especially 

in the early years, should be careful not to slip into false feelings that the student simply because he is in the 

classroom, before the scientific knowledge starts to use them to make the reading of the world. Based on 

Bardin's (2011) content analysis, we infer that in order to avoid such a situation, the teacher can change the 

didactic culture, which demands classes in the conceptual, procedural and attitudinal dimensions in an articulated 

way. 

 

KEYWORDS: science teaching; previous knowledge; scientific knowledge 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Bachelard (1938) destaca que é surpreendente que os professores de Ciências, em uma escala ainda 

maior que outros professores, não tenham o conhecimento de que alguém não possa compreender. Isso acontece 

por alguns fatores relacionados à concepção dos professores, são alguns deles: Não considerar o erro como 

elemento presente no processo de conhecer; partir do pressuposto de que para reconstruir conhecimentos mal 

concebidos, ou mesmo, que para entender uma demonstração experimental se faz necessário repetir o script da 

lição e dos experimentos ponto a ponto; Não considerar que os alunos ao entrarem em contato com os 

conhecimentos sistematizados do ambiente escolar, já possuem compreensões empíricas bastante arraigadas 

acerca desses mesmos conhecimentos. 

mailto:lilianeoliveirabrito@hotmail.com
mailto:liviazinha@hotmail.com


ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1431 

Essa questão dos conhecimentos empíricos sedimentados pela vivência cotidiana serviu de base para 

Bachelard (1938) inferir, que a escola não deve adquirir uma nova cultura experimental, mas sim, mudar de 

cultura experimental. Anos após, tal conclusão teve bastante repercussão nas pesquisas em ensino de Ciências. 

Dessa forma, é possível verificar estudos como os feitos por Campos, Nigro (1999); Pozo; Crespo (2009), 

Carvalho (1998), entre outros, voltados para acepção de que os indivíduos constroem de maneira espontânea 

conceitos sobre o mundo, e que, tais conceitos, por apresentarem uma coerência psicológica bastante elucidativa 

servem de bases para ouvir e interpretar os conhecimentos trazidos pelo professor. 

Essas concepções oriundas das relações sociais e físicas, por se construírem em um contexto dotado de 

coerência interna para os alunos, se categorizam como elementos de difícil ressignificação, isto é, em 

construções que não são suplantadas com facilidade para tornar viável os conhecimentos científicos. Nas 

pesquisas em didática em Ciências, essas construções advindas do cotidiano ficaram referendadas como 

concepções alternativas ou espontâneas e serviram de cenário para o estudo da concepção de ensino denominada 

de Modelo de Mudança Conceitual, que de uma forma geral, se constituiu em uma tentativa de ensino para 

conduzir o aluno a abandonar suas concepções alternativas para se pautar no conhecimento científico. 

Diante dessas considerações, nos fundamentamos na pesquisa qualitativa e na análise de conteúdo com 

o objetivo de responder ao seguinte problema: Como propiciar aulas de Ciências, nos anos iniciais, sem resvalar 

na falsa compreensão de que os alunos romperam com conhecimentos espontâneos e elaboraram conhecimentos 

científicos? 

Pelas tessituras feitas principalmente por Carvalho (2013), Campos e Nigro (1999) e Pozo e Crespo 

(1999) podemos afirmar que para não criar a falsa ilusão de que os alunos romperam com conhecimentos 

alternativos e passaram a enxergar o mundo pelas lentes da Ciência é preciso planejar aulas que mostrem aos 

estudantes uma Ciência viva, uma Ciência que não é pronta, acabada, fria e hermética, mas, uma Ciência que se 

constrói por um fazer humano e que, por isso, demanda posturas, escolhas e atitudes também humanas. Para 

tanto, é preciso mudar a cultura didática em planos que encaminhem as aulas de Ciências nas dimensões 

conceituais, procedimentais e atitudinais.  
 

 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
 Embasados na abordagem da pesquisa qualitativa, buscamos o rigor científico para essa investigação, isto 

é, buscamos técnicas alinhadas a um método que, indexado a fundamentos epistemológicos da pesquisa 

científica, pudessem viabilizar resultados fidedignos. A pesquisa qualitativa “[...] tem por objetivo expressar o 

sentido dos fenômenos do mundo social” (NEVES, 2007, p. 01). Nessa abordagem de pesquisa, se faz necessário 

utilizar um conjunto de técnicas interpretativas que ajudem ao pesquisador descrever e decodificar o significado 

da situação estudada. Por esse motivo, optamos pela análise de conteúdo, que na perspectiva de Bardin (2011, p. 

48) se constitui em:  

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/ recepção/ (variáveis inferidas) dessas 

mensagens. 

 

  Assim, trabalhando com fontes bibliográficas - Carvalho (2013), Campos e Nigro (1999) e Pozo e Crespo 

(1999) - realizamos de forma sistematizada, uma leitura atenta, buscando construir um diálogo que, em meio a 

várias informações, tornasse possível a classificação de dados a serem apresentados e analisados. Isso feito, 

tivemos subsídios para responder o seguinte problema de pesquisa: Como propiciar aulas de Ciências, nos anos 

iniciais, sem resvalar na falsa compreensão de que os alunos romperam com conhecimentos espontâneos e 

elaboraram conhecimentos científicos? 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Pelas tessituras feitas principalmente por Carvalho (2013), Campos e Nigro (1999) e Pozo e Crespo 

(1999) podemos afirmar que apesar dos alunos vivenciarem o conhecimento formal na escola durante anos 

muitos não conseguem abandonar suas concepções alternativas de entendimento do mundo. Essa situação 

acontece pelo fato dessas concepções se constituírem como conhecimentos que possuem uma organização única 

e pessoal, questão que as tornam resistentes às mudanças. 
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Como exemplo, podemos citar uma pesquisa realizada por Nussbaum (1989) apud Campos e Nigro 

(1999). Essa investigação almejou averiguar as concepções que as crianças possuíam sobre o formato da Terra. 

Diante do questionamento: “Porque podemos dizer que a Terra é redonda?”, uma criança de 8 anos argumentou 

da seguinte maneira: “Por que ela é redonda nas colinas e nas montanhas”. Outra criança de 12 anos 

argumentou com a seguinte resposta: “Por que Colombo deu a volta ao mundo.” 

Vale mencionar que essas duas crianças falaram que o formato da Terra é esférico, porém, mesmo com 

essa informação científica, mostraram possuir concepções “erradas” para explicar o formato do planeta em 

questão. O que se percebe também é que as crianças pesquisadas utilizaram informações científicas para reforçar 

suas concepções implícitas. 

Ainda de acordo com Campos e Nigro (1999), a ideia de que a ativação dos conhecimentos prévios é 

importante, mas nem sempre suficiente para desencadear novas aprendizagens, trouxe novos objetivos ao Ensino 

de Ciências. Esses novos objetivos convergiram para uma orientação didática, que ficou conhecida como 

conflito cognitivo e mudança conceitual. Nessa perspectiva, podemos afirmar que a mudança conceitual é 

consequência do conflito cognitivo. 

Campos e Nigro (1999) nos esclarecem que as orientações didáticas para ocasionar o conflito cognitivo 

e, consequentemente, a mudança conceitual, basicamente era a seguinte: Colocar o aluno diante de várias 

situações que evidenciassem um contra-senso entre as ocorrências reais dos fenômenos e as suas concepções 

explicativas.  

Com essas atividades, esperava-se que o aluno percebesse as discrepâncias entre a ocorrência do 

fenômeno e suas ideias iniciais, não encontrando por isso mesmo, bases sólidas que continuassem sustentando 

seu modelo explicativo. De tal modo, o que se esperava era que o aluno abandonasse explicações guiadas por 

suas concepções prévias, dando lugar a explicações guiadas pela Ciência. Vejamos em Campos e Nigro (1999, p. 

27) uma atividade prática visando esse objetivo.  

 

[...] se um aluno acredita que o efeito de afundar é determinado pelo volume de um 

objeto – objetos grandes afundam e objetos pequenos flutuam -, e não pela relação 

entre a sua massa e o seu volume, o professor pode então, criar situações nas quais 

esse sistema explicativo não seja válido. Uma das possibilidades seria apresentar ao 

aluno dois objetos: um pequeno e bem denso e um grande e pouco denso. Em 

seguida, o professor poderia perguntar ao aluno o que ele acha que irá acontecer se 

os objetos forem mergulhados na água. Caso o aluno diga que o objeto maior vai 

afundar e o menor não, ele estará em situação de conflito cognitivo ao observar o 

resultado da atividade. 

 

As orientações didáticas da época enfatizavam que, para o professor analisar se a prática do conflito 

cognitivo, realmente, ocasionaria a mudança conceitual, seria necessária a aplicação de novas atividades práticas. 

Nessas atividades, os professores verificariam se os alunos agiriam no sentido de aplicar novos conceitos ou se 

continuariam agindo de acordo com suas concepções iniciais. 

Contudo, a prática didática proposta para o conflito cognitivo se mostrou insuficiente para ocasionar a 

mudança de conceitos. Essa insuficiência foi definida em grande medida pelo fato dos alunos, mesmo diante de 

evidências empíricas, não conseguirem perceber incoerências entre essas e suas concepções iniciais, não 

alcançando, por isso mesmo, a almejada mudança de conceitos. Desse modo, destaca Campos e Nigro (2009, p. 

28): 

 

[...] nem tudo o que para o professor parecia um contra-senso, ou uma evidência 

contrária a determinado modelo explicativo, era visto do mesmo modo pelo aluno. 

Consequentemente, na prática, nenhum conflito cognitivo ocorria, e o aluno não 

sentia necessidade de alterar os seus sistemas explicativos.  

 

  A essa altura do texto, o leitor deve estar se questionando se não é complicado demais ter que lutar 

contra concepções alternativas que parecem se constituir como resistências à aprendizagem de conceitos 

científicos. Tentando responder questionamentos como esse, Pozo e Crespo (2009, p. 89) nos dizem: “o 

panorama não é tão denso assim. As concepções alternativas não são um problema a mais, e sim uma outra 

manifestação do mesmo problema, que tem dimensões atitudinais, procedimentais e conceituais.” Com tal 

afirmativa, os autores alegam que não basta o professor objetivar uma mudança de conceitos, mas também deve 

praticar um fazer pedagógico que conduza o aluno a uma mudança de atitudes em relação à Ciência. 

Corroborando essa assertiva Pozo e Crespo (Ibid., p. 118) mencionam: 
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[...] utilizar ou pôr em marcha algum tipo de conhecimento científico requer dos 

alunos que adotem atitudes diferentes com respeito ao aprendizado e à ciência e que 

adquiriram certos procedimentos efetivos para adotar essas atitudes e usar os 

conhecimentos adquiridos. 

 

 

  Esse tipo de ideia nos conduz a concluir que, para efetivar essa mudança de atitudes para com o 

aprendizado da Ciência, o professor deve pensar sobre “o que ensinar? Como ensinar? E para que ensinar?” na 

mesma direção que pensa no como se aprende. Essas ações só vêm a certificar o pensamento de que “[...] ensino 

e aprendizagem são dois conceitos que tem ligações profundas” (CARVALHO, 2013, p. 01). 

  Contudo, se quisermos promover uma efetiva aprendizagem dos conteúdos de Ciências, tendo por isso 

mesmo, que conduzir os estudantes a progredirem do conceito de senso comum ao científico, é preciso 

necessariamente, pensar no ensino e aprendizagem como processos distintos, mas que devem caminhar juntos. É 

nessa perspectiva que Carvalho (2013) vem afirmar que, desde as últimas décadas do século XX, o conteúdo 

curricular ganhou novas dimensões, sendo elas: Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. É 

justamente sobre essas dimensões que apontamos caminhos de como o ensino de Ciências pode promover o 

rompimento de conhecimentos construídos no senso comum e assim ser possível a elaboração dos 

conhecimentos pelas lentes da Ciência. 

Dessa forma, mais que ensinar conceitos herméticos, frios e estáticos Carvalho (2013) nos diz que um 

dos principais objetivos do Ensino de Ciências é conduzir o aluno a praticar características da natureza dessa 

área do saber, tendo que, para isso, aprender a “Fazer Ciência”, isto é, tendo que desenvolver habilidades de 

utilizar procedimentos que os permitam aprender conteúdos conceituais dentro de uma lógica oposta à 

acumulação enciclopédica de conteúdos. 

Assim, a utilização de procedimentos que propiciem a participação ativa do aluno, como: 

argumentação, construção de hipóteses, teste de hipóteses, comparação de ideias, sistematização de informações, 

conclusões e socialização de ideias são conteúdos procedimentais que, sobremaneira, desencadeiam a 

enculturação científica dos alunos (Ibid.). 

Nessa perspectiva, o ensino de conteúdos conceituais e procedimentais deve ser planejado juntamente 

com os conteúdos atitudinais. Isso implica dizer que essas três dimensões formam uma tríade estritamente 

relacionada. Nesse entendimento, a capacidade de “saber sobre” e “saber fazer” se amplia para a habilidade de 

ser capaz de emitir juízo de valor sobre os assuntos discutidos em sala de aula. 

Os conteúdos atitudinais geralmente são tomados como atitudes necessárias à aprendizagem de 

conteúdos conceituais e procedimentais, como: prestar atenção à aula, entregar as tarefas com pontualidade e 

demonstrar respeito ao professor. Porém, esse tipo de conteúdo também se refere a valores atribuídos a fatos e 

conceitos. É sob essa perspectiva que Carvalho (2013) relaciona a dimensão atitudinal como conteúdo que 

permite ao aluno vivenciar a democracia dentro de uma lógica que o permita exercitar seu poder de decisão nos 

assuntos que envolvem Ciência e sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O professor dos anos iniciais, entre outros posicionamentos, deve planejar suas aulas com a clareza de 

que o conteúdo não se esgota na dimensão conceitual, mas, se amplia para outros tipos de conteúdos, isto é, se 

desdobra para o “saber fazer” e para o “saber ser”. Dessa forma, o docente estará oportunizando uma cultura 

escolar que dinamiza a reflexão dos elementos estudados, o que por sua vez, impulsiona o aluno a 

verdadeiramente compreender, fazer e assumir posições mais éticas diante de assuntos que envolvem a Ciência. 

Por fim, ao ensinar Ciências colocando tanto conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais em prática se 

torna mais viável ao aluno superar suas concepções alternativas e, consequentemente, perceber e atuar no mundo 

pela ótica da Ciência. 
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo descrever uma experiência realizada no campo da economia 

criativa, baseou-se numa alternativa de mulheres rurais, que se uniram em torno das suas capacidades e 

habilidades artesanais, com ideias originais e criatividade. A partir do capital intelectual disponível na 

comunidade, o objetivo foi gerar renda para melhorar a vida das famílias, bem como a autoestima do grupo. A 

metodologia usada foi com base na pesquisa de campo, na qual foram realizadas entrevistas com questionário 

semiestruturado apresentando questões abertas e fechadas, com temas ligados a formação do grupo, à obtenção 

da matéria prima para confecções dos produtos, geração de renda e empoderamento das mulheres. O grupo 

cognominado de Anny Artesanato, composto por 10 mulheres residentes da zona rural do município de Olho 

D’Água das Flores, Sertão de Alagoas. O conceito de economia criativa será analisado dentro do contexto da 

participação do grupo de artesãs, que mesmo com a insuficiência de campo de trabalho no povoado conseguem 

suprir suas limitações através da criatividade. 

Para tanto, observa-se que a produção do artesanato no local se aplica preceitos sustentáveis em diversos 

aspectos, a saber, associando valores culturais, geração de renda e a preservação do patrimônio cultural e 

ambiental.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Empoderamento feminino, Capital intelectual, Zona rural. 

 

Creative Economics and rural sustainability: an approach from artisan 

women of the semi-arid alagoano 

 
ABSTRACT: The objective of this article is to describe an experience in the field of creative economics, 

based on an alternative of rural women, who have come together around their skills and craftsmanship, with 

original ideas and creativity. From the intellectual capital available in the community, the goal was to generate 

income to improve the lives of families, as well as the self-esteem of the group. The methodology used was 

based on field research, in which interviews were conducted with semi-structured questionnaire presenting open 

and closed questions, with themes linked to the formation of the group, to obtaining the raw material for 

confections of Products, income generation and women empowerment. The called Group of Anny Crafts, 

consisting of 10 women residents of the rural area of the municipality of the Olho D’Água das Flores, 

backwoods of Alagoas. The concept of creative economics will be analyzed within the context of the 

participation of the group of artisans, that even with the insufficiency of the field of work in the village they can 

supply their limitations through creativity. For this reason, it is observed that the production of handicrafts on the 

site applies sustainable precepts in many respects, namely, associating cultural values, generation of income and 

the preservation of cultural and environmental heritage. 

 

KEYWORDS: Female empowerment, Intellectual Capital, Countryside. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa foi formulada a partir da necessidade de se pensar em novas alternativas econômicas que 

visam meios criativos e menos impactantes ao meio ambiente rural. Ao tratarmos da economia criativa, 

partiremos de uma experiência com um grupo de mulheres artesãs, evidenciando-se na importância da 
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visibilidade desse grupo frente à negação da oferta e do acesso ao mercado de trabalho na zona rural do 

município de Olho D’ Água das Flores, Sertão de Alagoas: “A vegetação é basicamente composta por Caatinga 

Hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia. O clima é do tipo Tropical Semiárido, com chuvas de verão. 

O período chuvoso se inicia em novembro com término em abril. A precipitação média anual é de 431,8mm” 

(MASCARENHAS; BELTRÃO; SOUZA JUNIOR, 2005, p. 04). Ressaltamos que a questão climática incide 

irremediavelmente na produção artesanal do grupo. 

 A motivação do estudo sobre a produção do artesanato pelo viés da economia criativa é decorrente da 

ampliação da atividade no local, por se tratar de geração de fonte de renda e ao mesmo tempo em que serve 

como forma de preservação do patrimônio cultural, ambiental e simbólico que envolve a palmeira presente na 

vegetação do semiárido alagoano.  

Considerando que tais atividades não devem ser desconsideradas como menos importantes nos meios 

econômicos consolidados. Sabe-se que o setor econômico sofre modificações conforme as inovações nos 

segmentos de mercado. Desse modo, a criatividade destaca-se como um importante papel indutor para os que 

almejam alcançar uma maior visibilidade em meio à concorrência econômica. Assim, os modos de produção 

para o mercado estão proporcionando formas atrativas, sendo uma delas a economia criativa, que se destaca na 

produção de produtos ou serviços com o uso do conhecimento criativo via capital intelectual. 

Para qualificar o recorte metodológico da pesquisa, utilizam-se como objeto de análise, as perspectivas do 

trabalho desenvolvido pelo grupo Anny Artesanato, um trabalho coletivo de 10 artesãs, composto estritamente 

por mulheres agricultoras. O trabalho de campo foi mediado pelas experiências transcorridas durante as visitas a 

comunidade conhecida por Sítio Gato, área rural do município de Olho D’Água das Flores, semiárido alagoano. 

Preliminarmente, percebeu-se que o grupo de agricultoras artesãs busca uma notoriedade econômica através da 

produção das suas peças artesanais.  

No contexto da história de vida dessas mulheres, o artesanato tem sido destacado primeiramente através 

da produção simplista obtidas de matérias-primas provindas do próprio ambiente, como a extração das folhas de 

uma palmeira típica do semiárido. Posteriormente diante da necessidade de continuidade do trabalho durante os 

períodos chuvosos, encontraram na utilização de materiais descartados, mas potencialmente recicláveis em 

objetos artesanais. Dessa forma, a produção artesanal está conectada com as inovações econômicas no meio 

rural, gerando assim benefícios para a permanência cultural e, consequentemente, a geração de emprego e renda. 

Do ponto de vista teórico, a exposição do conceito de economia criativa será analisado dentro do contexto 

da participação do grupo de artesãs, expondo suas principais caraterísticas e retratando o artesanato como um 

modelo análogo ao tipo de negócio criativo que depende do capital intelectual.  Ressaltando que mesmo com a 

insuficiência do mercado de trabalho no Sítio Gato, elas conseguem suprir suas limitações através da criatividade 

e da inovação, considerando uma atitude de respeito social e ambiental para o local. A economia criativa é um 

ramo econômico que proporciona produtos ou serviços ofertados a partir do conhecimento e da criatividade. De 

acordo com o Reis e Deheinzelin (2008, p. 13): 

 

A Economia Criativa pode ser definida como um conjunto de atividades econômicas 

baseadas no conhecimento, que fazem uso intensivo do talento criativo incorporando 

técnicas e/ou tecnologias e agregando valor ao capital intelectual e cultural. Através 

da cultura, ela gera riqueza e se constitui num poderoso instrumento de alavancagem 

do desenvolvimento socioeconômico.  

 

Assim, percebe-se que a economia criativa compreende os bens e os serviços que são gerados a partir da 

inclusão do conhecimento e do capital intelectual. Desse modo, sua principal fonte de conhecimento é utilizada 

no processo de produção, tendo em vista que é a capacidade intelectual adquirida é que vai determinar a 

fabricação dos produtos ou serviços. O capital intelectual está inserido na economia criativa e pode ser definido 

como patrimônio de conhecimento, criatividade e inteligência de indivíduos ou grupos de organização para 

alcance de seus objetivos. A capacidade intelectual tem a possibilidade de agregar valor sustentável, pois suas 

experiências podem ser transferidas ao longo do tempo para outras gerações. 

Dentro de uma perspectiva idealizadora, o artesanato na comunidade estudada é atribuído ao mercado 

criativo, pois possibilita a inserção de formas criativas que fazem uso do conhecimento para produzir artefatos 

que promovem a cultura e a geração de renda no local. O modo de criação das peças artesanais pode ser feito 
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através da produção individual ou coletiva que gera uma ação lucrativa, resultante do trabalho desenvolvido em 

meios tradicionais, com habilidade, qualidade e criatividade. 

Noutra abordagem, o modelo econômico solidário circunscrito no território rural está conectado com o 

mercado urbano, entretanto o trabalho desenvolvido na comunidade tem se mostrado carente de 

instrumentalização intelectual e de estratégias políticas que reforcem o empoderamento dessas mulheres, e 

concomitantemente com os cuidados em gerir o extrativismo das folhas das palmeiras. Haja vista, é preciso 

romper com a lógica econômica de exclusão e subalternidade para esses coletivos e cuidar do meio ambiente 

rural.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para analisar empiricamente as tramas sociais imbricadas na 

pesquisa têm vieses exploratórios e descritivos.  Pois, amparamo-nos a partir do conceito da economia criativa 

para qualificar a produção artesanal de um grupo de 10 mulheres agricultoras que se utiliza da criatividade e do 

seu capital intelectual, como uma nova alternativa de gerar renda para suas famílias. 

Deste modo, o estudo teve por base a pesquisa de campo, onde foram realizadas entrevistas com 

aplicação de questionário semiestruturado apresentando questões abertas e fechadas, tendo em vista à obtenção 

de informações sobre a história de vida das integrantes. A pesquisa foi iniciada em meados de agosto, 

desenvolvida em setembro e finalizada em novembro de 2017.  A priori, a investigação teve como finalidade 

apresentar o grupo Anny Artesanato, como um modelo que se enquadra nos aspectos intrínsecos da economia 

criativa, com vistas à capacidade de criatividade do grupo de produzir bens que tendencialmente pode favorecer 

o desenvolvimento sustentável no local.   

De acordo com as informações colhidas, o artesanato começou na comunidade através de um morador 

que há muitos anos saiu da região e foi morar em Juazeiro do Norte - CE, depois de algum tempo retorna a sua 

antiga morada no Sitio Gato, isso nos idos de 1925. As narrativas recontam que o morador trouxe consigo 

conhecimentos sobre o artesanato e com isso transmitiu suas experiências aos moradores locais. Desde então, 

tradicionalmente os conhecimentos adquiridos foram repassados de geração em geração. Entretanto, restou 

apenas uma única família e algumas poucas pessoas que conseguiram manter viva a tradição da produção 

artesanal no local a partir da extração das folhas da palmeira. 

A resistência para produzir o artesanato culminou com a formação do grupo, atualmente composto por 10 

mulheres que além de artesãs são agricultoras que trabalham no cultivo do Feijão, Milho, Mandioca e Castanha 

de Caju. O grupo recebeu o nome Anny Artesanato, porque uma das integrantes se chama Anny e a mesma 

tornou-se a pessoa responsável por expor e vender as peças. Como o grupo ainda não dispõe de um razão social 

registrada, o referido nome é utilizado quando o grupo faz exposição dos produtos em outras regiões do país.  

As artesãs agricultoras também trabalham individualmente, porém quando surge o aumento na demanda 

das encomendas, as produtoras se reúnem para produzir coletivamente. Algumas delas têm no artesanato uma 

fonte de renda, outras mantêm apenas como complemento da renda familiar. Contudo, as produtoras relatam a 

importância da renda promovida pelo artesanato, recebendo considerável participação para o auxílio na compra 

de produtos domésticos ou de alimentos.  

As mulheres do grupo partilham da ideia de que a partir do artesanato diversos benefícios foram 

concedidos, não apenas econômico, mas também social, modificando sua qualidade de vida e autoestima. A 

produção das peças auxiliam as produtoras a enfrentar fatores adversos como a depressão e a solidão, entre 

outros fatores. Todas retratam o artesanato como uma companhia nas horas que estão sós. Por isso, as peças 

artesanais se ampliam como fontes de renda mais ao mesmo tempo como meio de enfrentamento das 

adversidades do dia a dia.  

O modo de confecção utilizado para a produção das peças de artesanato tem como base, as folhas secas da 

palmeira Ouricuri, do ponto de vista socioambiental, “A planta apresenta relevante importância ecológica, social 

e econômica para as populações locais, pois seus frutos e sementes são comestíveis e fazem parte da dieta de 

animais silvestres e de grupos humanos” (LOPES; MOURA, 2012, p. 11).   

 Para o referido grupo o material para confeccionar o artesanato é extraído da referida planta disposta nas 

cercanias do povoado. As artesãs colhem a s folhas e posteriormente colocam para secar ao sol, quando as folhas 

tornam-se totalmente secas, as produtoras começam os trabalhos manualmente reinventando e redescobrindo 

objetos. Através da criatividade, muitas artesãs produzem peças mais elaboradas com formas e cores diferentes, 

agregando valor ao produto, como podemos observar na figura a seguir: 
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                         Figura 1 - Galo feito de palha em forma de depósito de ovos. 

 

A confecção das peças do artesanato apresenta consigo um dos exemplos da criatividade gerada a partir 

do grupo de artesãs com o manuseio com as referidas folhas da palmeira. Como se pode observar, o objeto foi 

elaborado em forma de um galo para servir como depósito de ovos, proporcionando-se deste modo, peças com 

novos valores agregados, evidenciando-se através da originalidade e criatividade. 

A produção artesanal tem partilhado com uma perspectiva de sustentabilidade naquela área rural, tendo 

em vista que existe um cuidado especial com a colheita das folhas que são extraídas da palmeira Ouricuri, ou 

Licuri, como também é conhecida, pois as sobras são utilizadas como ferramentas para a produção, evitando-se 

assim o desperdício na utilização das plantas. Desse modo, a coleta das folhas e posteriormente a elaboração das 

peças pressupõem um modelo ecologicamente sustentável, pelo qual se conserva a natureza da planta, tirando 

apenas os instrumentos de trabalho sem modificar o habitat das espécies da flora que estão dispostas 

naturalmente no semiárido alagoano.  

 

 
            Figura 2 - cestas confeccionadas com palhas de coqueiro cultivadas na região 

 

Outro objeto produzido são as cestas, feitas com a folha seca do Ouricuri, e servem para carregar diversos 

produtos. As peças foram realizadas pela Anny Artesanato e acabaram se destacando entre as outras obras 

devido às suas inúmeras utilidades. Por outro lado, pesquisas apontam alguns problemas, a saber: “Com relação 

à preservação da palmeira estudada, a literatura sugere o extrativismo é uma prática comum, vivenciadas pelas 

populações locais do Semiárido brasileiro, onde o uso desordenado dos recursos do Ouricuri poderá representar 

uma ameaça à sua sustentabilidade” (Ibid., 2012, pp. 22/23).  .  

Neste cenário ambiental, pode-se compreender que a extração das folhas de forma desordenada pode 

comprometer o trabalho artesanal no local.  Por outro lado, as artesãs também apostam em outros materiais, 

afinal, devido ao cenário econômico e ao uso da criatividade, apostam também no crochê como matéria-prima, 

implementando um diferencial no processo artesanal, sendo a realização de peças a partir de produtos que podem 

ser reutilizados. 

As produtoras perceberam o potencial que os produtos descartados têm e após sua reutilização realizaram 

sua criatividade para fazer as peças, gerando renda e agregando valor onde muitos não veem as possíveis 

possibilidades. Como podemos observar na figura abaixo.  
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                Figura 3 - Toalha feita de crochê com CDs como base. 

 

A peça confeccionada com crochê que destacamos para o relato é uma toalha de mesa produzida pelas 

artesãs do grupo. A produção é feita a partir da reutilização de CDs, servindo-se para modelar a peça de 

artesanato. 

 Nesse sentido, a reutilização acaba beneficiando a comunidade, tanto no aspecto econômico quanto no 

social, pois entre algumas artesãs existe a grande adesão a práticas de desenvolvimento sustentável visto que as 

produtoras acabam gerando bens com o auxílio de produtos reutilizados na localidade.  

Para além do trabalho artesanal, as artesãs com o uso de materiais potencialmente recicláveis fazem sua 

intervenção no local, acabam-se introduzindo na comunidade suas obras, através da produção de alguns bens que 

podem ser convividos e utilizados por todos os moradores. Como observado, podemos exemplificar na figura 

abaixo. 

 

 
           Figura 4 - Parque infantil feito de materiais potencialmente recicláveis 

 

Na imagem, podemos perceber que além da produção do artesanato algumas artesãs residentes do centro 

da comunidade, produziram no local um parque infantil, feito com base de materiais reutilizados, com o objetivo 

de entretenimento para as crianças da comunidade. O parque é aberto a todos, inclusive as crianças que estudam 

na escola próxima ao local são os mais beneficiados.  Os principais brinquedos confeccionados, a saber, são: 

balanços, redes de vôlei, carrinho e trens com formatos de animais.  

Contudo, o grupo Anny Artesanato enfrenta desafios na produção e comercialização das peças artesanais. 

Pois, além de fatores climáticos influenciarem no processo de produção; quanto mais o clima torna-se frio e 

úmido menos as artesãs produzem pelo fato de secagem ao sol das folhas das plantas utilizadas. Outro fator que 

impacta no crescimento do grupo é a falta de incentivos dada à cultura artesanal pelas políticas públicas 

desenvolvidas no local. 

Mas mesmo diante das adversidades, a formação do grupo das artesãs permitiu a oportunidade delas 

terem o seu trabalho reconhecido em outras freguesias. Contudo, elas têm a consciência que os fatores adversos 
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podem comprometer a permanência do trabalho do grupo, por isso, mantem-se atentas às inovações e flutuações 

do ambiente socioeconômico no qual estão inseridas de modo solidário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Neste cenário, o modelo econômico aplicado pode favorecer a cultura local através do uso do saber 

tradicional. Segundo Howkins (2013), a economia criativa é uma nova forma de considerar e priorizar os 

recursos de uma sociedade. Logo, a produção ou manifestação dos valores culturais para realizar as atividades 

econômicas tanto contribui na economia como proporciona incentivos à cultura local. Assim, a contribuição da 

criatividade beneficia a cultura e a capacidade de se tornar sustentável, o que difere de outros modelos 

econômicos. Conforme aponta a consulta Deheizelin (2016, p. 01):  

 

Economia criativa é uma nova forma de gerar riqueza e qualidade de vida. Na 

verdade, não é nova, mas é a solução de futuro. A matéria prima é diferente da 

economia tradicional. Na economia tradicional, a matéria prima são coisas tangíveis: 

terra, água, ouro, petróleo, agronegócio. Na economia criativa, a matéria prima são 

coisas intangíveis: cultura, conhecimento, criatividade, informação. A grande 

vantagem, razão pelo qual ela é chave de futuro, é que coisas tangíveis se consomem 

pelo uso. O intangível se multiplica com o uso. 

 

Dessa maneira, o modelo criativo se configura como um ramo do setor econômico, que gera atividades 

econômicas visando não apenas a produção, mas sim elaborar seus produtos com o máximo da utilização da 

capacidade humana, visando valorizar o homem, seus conhecimentos e sua cultura. Pontua-se que a criatividade 

no setor econômico favorece não somente a renda e o desenvolvimento sustentável, mas dispõe de benefícios 

que auxiliam na qualidade de vida. Segundo Newbigin (2010, p. 17): 

 

Em geral, as indústrias criativas enriquecem a vida das pessoas na medida em que 

definem as características distintivas de diferentes sociedades, bem como oferecem 

os meios através dos quais as culturas e as comunidades se comunicam entre eles; 

geram prazer, cor e interpretação, tornam a vida mais fácil e, de uma maneira muito 

ampla, são uma expressão da elevação de nosso padrão de vida. 

 

Desse modo, a concepção da renda atrelada a criatividade pode contribuir também para a geração do bem-

estar, ou seja, a ideia de produzir elementos criativos é pensada no sentido da elaboração de bens que produzam 

uma satisfação na geração do bem ou serviço. Além do mais, a economia vai estar relacionada com a grande 

adesão de trabalhar com o que se conhece, fazendo uso dos objetos que estão à volta, para movimentar os 

conhecimentos da região.  

Segundo Toledo e Toledo (2013), a economia criativa é um estímulo à desmarginalização das 

comunidades periféricas, que realizam artesanato como modo de aumentar renda. Logo, o aproveitamento de 

símbolos ou questões culturais, expressas dentro de uma comunidade, pode proporcionar movimentos que 

possibilitam a geração de renda. 

Conforme Santos (2012) o artesanato se expressa de acordo com aspectos peculiares do local, com 

especificidades da tradição e hábitos locais. Para tanto, o artesanato influencia diretamente na economia e na 

vida dos artesãos, pois o modo artesanal proporcionado através dos produtos se caracteriza pelo conhecimento 

expresso em parte por suas experiências ao longo da vida. Com isso, o ingresso do talento na produção 

artesanal produz conhecimentos e hábitos particulares, produzindo bens originais específicos da região 

agregando assim valor ao produto. O artesanato é umas das formas de manifestação da vida comunitária, sendo 

um tipo de produção voluntária e pessoal, portanto, conceitos de artesanato e tradição caminham juntos 

(OLIVEIRA, 2007). 

O estudo dos conceitos da economia criativa no âmbito do trabalho artesanal nos revela que grande parte 

da criatividade pode ser evidenciada através de particularidade e manifestações de culturas locais. O artesanato 

tem forte impacto na construção de uma identidade local, expressando a arte em suas diversas formas e 

contribuindo para caracterizar uma identidade cultural local (SANTOS, 2013, p. 15). 

Dessa forma, os indivíduos podem fazer uso desses aspectos particulares para promover o 

desenvolvimento do humano na região, pois a interação dos objetos culturais com o auxílio do saber tradicional 

pode promover a geração de emprego e renda. Conforme aponta Santos: 
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Num cenário no qual há busca crescente, por parte dos consumidores, de produtos 

diferenciados e originais o artesanato emerge como um contraponto à massificação e 

à uniformização de produtos globalizados ao promover o resgate cultural e a 

identidade regional (Ibid., p. 16).  

 

CONCLUSÃO 

 
O presente estudo analisou a economia criativa e seu potencial para o desenvolvimento rural a partir da 

perspectiva do artesanato, sendo possível constatar que este modelo econômico atua com bens e serviços usando 

o conhecimento como fonte de criatividade e desenvolvimento local.  

Tomando como ponto de partida, a questão da originalidade de produtos, o grupo Anny Artesanato 

apresentou formas particulares de produzir e desenvolver produtos artesanais. Tendo em vista que as confecções 

das peças ressaltam a relevância das produtoras locais, sendo assim, todo o trabalho é realizado manualmente, 

evidenciando-se no humano como um fator preponderante para manutenção do próprio grupo. Além disso, a 

produção se faz através da utilização de produtos sustentáveis retirados do bioma da Caatinga sem impactar 

negativamente o ecossistema.  

Com isso, a economia criativa acaba proporcionando um modelo sustentável que visa não apenas o lucro, 

mas sim formas de criar produtos fazendo uso do capital intelectual. Através da valorização do humano e sua 

inserção como sujeito responsável pela utilização dos recursos ambientais disponíveis, e sua capacidade de criar 

e promover o desenvolvimento econômico sem impacto predatório. 

Nesse sentido, podemos perceber que a criatividade abrange diversos setores e entre estes está o 

artesanato. Deste modo, pode-se dizer que a economia criativa se adapta em diversos segmentos sociais, 

mostrando que é possível ser sustentável, gerando mais empregos e inclusão social. O que indica que a produção 

exibe benefícios socioeconômicos, pois, o fato de elaborar as peças ajuda as produtoras a melhor a qualidade de 

vida gerando bem-estar ao realizar os objetos, além do mais, a produção integra ações lucrativas, pois com as 

peças criadas as artesãs conseguem abastecer-se de produtos de gêneros alimentícios necessários para seu dia a 

dia.  

Mesmo com as intempéries cotidianas, com o tempo as produtoras receberam a oportunidade de participar 

de feiras artesanais que contribuíram e ainda colaboram para o desenvolvimento do grupo. Entretanto, a pouca 

participação de incentivos, retém o aumento da atuação do grupo na comercialização das feiras, uma vez que, as 

colaborações poderiam gerar um aumento na quantidade de produtos para os possíveis comércios.   

Contudo, os desafios enfrentados pelas produtoras são constatados em sua maior parte, pela falta de 

incentivos e apoio técnico dos gestores locais, em fomentar a organização social. Haja vista que estão inseridas 

no mercado do trabalho informal. Mas o cenário não nos parece tão desolador, pois com a presença de 

investimentos, as artesãs poderiam ampliar sua produção através da construção e consolidação de uma 

associação, um coletivo de mulheres agricultoras artesãs. É evidente que fomentar as atividades criadoras das 

artesãs com o auxílio de técnicas inovadoras, pode-se pensar em crescer a produção, inibindo ao máximo o 

impacto do fator climático que quase sempre tem prejudicado a produtividade artesanal.  

Destacamos o aspecto relevante dentre o que foi abordada sobre grupo, são as considerações em torno de 

uma base de produção que visa princípios ecológicos. Dessa feita, mulheres produtoras desenvolveram em sua 

localidade um ambiente propício para compactuar relações econômicas solidárias e inovadoras a partir da 

criatividade e coletividade.  
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RESUMO: Este trabalho teve por finalidade desenvolver a educação ambiental em uma comunidade escolar 

do agreste alagoano, de maneira prática, utilizando o método da saponificação com reuso de óleo vegetal de 

cozinha de domicílios através de oficina instrutiva aos alunos do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental 

Tenente Coronel Laury Capistrano. Foram entrevistadas um total de 27 famílias/domicílios adjacentes da 

comunidade escolar com questionários semiestruturados aplicados por alunos para levantamento de dados 

primários acerca do destino do óleo pelos residentes. Cerca de 49% dos entrevistados consumiram de 3 a 4 L de 

óleo mensalmente, e em apenas 7% o consumo chegou até 10 L mensal. 32% dos domicílios descartavam o óleo 

inapropriadamente, outros 32% já separavam o resíduo para saponificação, 29% usava em nutrição de animais 

domésticos, e apenas 7% dos domicílios descartavam de maneira correta o óleo. A educação ambiental é uma 

ferramenta prática que pode ser utilizada para melhorar o ensino e a aprendizagem, assim como formar cidadãos 

críticos, conscientes e comprometidos com o meio ambiente, além de transformadores de sua realidade social e 

local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de ciências, ensino e aprendizagem, saponificação. 

 

Environmental education in pratice: the production of ecological soap with 

cooking oil at a school in the city of Arapiraca, state of Alagoas, Brasil 
 

ABSTRACT: This paper aims to develop environmental education in a school community in rural Alagoas, 

in a practical way, the use of saponification technique with vegetable oil cooking home reuse throughout the 

school year to 9th graders of Tenente Coronel Laury Capistrano Elementary School. A total of 27 families / 

adjoining domiciles in the school community were interviewed with semi-structured questionnaires applied by 

students to collect primary data on the oil destination by residents. About 49% of the interviewees consumed 3 to 

4 L of oil monthly, and in only 7% the consumption reached up to 10 L monthly. 32% of the domiciles disposed 

of the oil inappropriately, another 32% already separated the residue for saponification, 29% used pet nutrition, 

and only 7% of the domiciles discarded the oil correctly. Environmental education is a practical tool that can be 

used to improve teaching and learning, and form critical citizens, conscious and committed to the environment, 

as well as the transformers of their social reality and local. 

 

KEYWORD: teaching science, teaching and learning, saponification. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Perante os crescentes problemas que atingem direta ou indiretamente o meio ambiente, o termo educação 

ambiental, passou a ter grande relevância política, e também pedagógica no início da década de 1970. Na 

Conferência ambiental das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, em 1972 como nas últimas décadas, 

exclamou-se sobre a importância de uma consciência ambiental acerca das diversas relações do ser humano com 

a natureza, processos ecológicos e seres vivos que o rodeia, e desde então, a educação ambiental tornou-se um 

tipo de “ferramenta” da sociedade diante dos problemas ambientais daquele período (DIAS, 1992.).  

No Brasil, a lei nº 9.795/99 incluiu a educação ambiental nos Parâmetros Curriculares Nacionais como 

tema transversal no ensino básico (SENE, 2011). Neste sentido, Oliveira (2005) define a educação ambiental 

como um processo de aprendizagem longo e contínuo que busca formar e desenvolver atitudes racionais e 

responsáveis na perspectiva de criar um novo modelo de relacionamento entre homem e meio ambiente. 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a escola deverá, ao longo das oito séries do ensino 

fundamental, oferecer meios efetivos para cada aluno compreender os fatos naturais e humanos referentes a essa 

temática, desenvolver suas potencialidades e adotar posturas pessoais e comportamentos sociais que lhe 

permitam viver numa relação construtiva consigo mesmo e com seu meio, colaborando para que a sociedade seja 

ambientalmente sustentável e socialmente justa; protegendo, preservando todas as manifestações de vida no 

planeta; e garantindo as condições para que ela prospere em toda a sua força, abundância e diversidade 

(BRASIL, 1998). 

 Neste aspecto, um dos resíduos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana é óleo vegetal e a 

gordura vegetal residual, pois quando são dispensados no meio ambiente causam sérios prejuízos afetando o 

ambiente, as pessoas, fauna e flora. Por não serem biodegradáveis, eles levam muito tempo para se diluírem no 

ambiente. Jogados no solo, matam a vegetação e os microrganismos, destruindo o húmus, causando infertilidade 

da área, podendo atingir o lençol freático, inutilizando os poços da região afetada; Se jogados no esgoto, irão 

comprometer o funcionamento das estações de tratamento de esgoto, podendo chegar a causar a interrupção do 

funcionamento desse serviço essencial (GOMES, et al., 2013). 

 Ainda sob a óptica dos PCNs, uma das dificuldades da prática no ensino de Ciências é a complexidade 

das teorias científicas e sua abstração, pois, devido a atual contexto escolar, os assuntos são trabalhados de forma 

fragmentada e desconexa do mundo real do aluno, não despertando sua curiosidade. Assim sendo, faz-se 

necessária a adequação destes conhecimentos de acordo com as características e necessidades das classes de 

alunos, nos diferentes ciclos, pois a ciência deve estimular uma postura reflexiva e investigativa sobre os 

fenômenos da natureza e de como a sociedade nela intervém (BRASIL, 1998). Todavia, normalmente o ensino 

de Ciências limita-se a mera memorização de fórmulas, nomes científicos e sem significado real algum para os 

alunos.  

 Sendo assim, a introdução da Educação Ambiental no ensino das ciências naturais, pode ser uma 

estratégia para melhorar o rendimento escolar, inclusive na indisciplina e comportamento, já que o professor 

passa a assumir um papel de mediador na produção do conhecimento, despertando a motivação e o interesse dos 

alunos sobre o assunto. Com isto, este trabalho tem por finalidade promover a educação socioambiental através 

da reutilização do óleo de cozinha. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
 A pesquisa foi desenvolvida entre os meses de maio a junho de 2018, na Escola de Ensino Fundamental 

Tenente Coronel Laury Capistrano, na Vila São José, zona rural do município de Arapiraca – AL, na qual é 

desenvolvido o Projeto Ecosol desde 2010, o qual busca desenvolver a educação ambiental no ambiente escolar. 

O público alvo foram os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II.  O presente trabalho é de natureza 

qualitativa, que de acordo com Minayo (2002, p.18) “a abordagem qualitativa não pode pretender o alcance da 

verdade, com o que é certo ou errado; deve ter como preocupação primeira a compreensão da lógica que permeia 

a prática que se dá na realidade”.  

 Os instrumentos que foram utilizados na coleta dos dados e de informações necessárias no 

desenvolvimento do trabalho, abrangeram praticamente todo o conjunto de recursos normalmente utilizados em 

uma investigação baseada num paradigma qualitativo, contendo a análise documental, seguida de entrevistas e 

aplicação de questionário (MARINHO; LOBATO, 2004). 

 Inicialmente, o projeto levantou informações, através de discussões com os alunos em sala de aula, acerca 

da possível reutilização do óleo de cozinha e sobre educação ambiental. Posteriormente, os alunos foram 

envolvidos diretamente na coleta de dados, sempre sob orientação dos professores responsáveis pelo trabalho. 

Atuando como entrevistadores dos moradores adjacentes a escola (Figura 1), foram entrevistados um total de 27 

famílias/domicílios. Para isso, utilizaram-se questionários semiestruturados previamente elaborados para obter 

informações como: qual o destino do óleo de cozinha? Quantos litros de óleo eram usados em média por mês? O 

que pode ser feito para reutilizar o óleo de cozinha? Depois dos questionários aplicados, os dados obtidos foram 

transformados em gráficos e socializados na escola, com toda a comunidade escolar, seguida de uma palestra 

sobre educação ambiental e descarte adequado do óleo de cozinha. 
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                     Figura 1. Aplicação dos questionários por alunos 

 

 No segundo momento, os alunos participaram de uma aula prática, na qual puderam produzir sabão 

ecológico (Figura 2), assim como relacionar os assuntos de química que foram abordados em sala de aula, além 

de poderem constatar na prática como acontece o processo de saponificação (reação química que ocorre para 

fazer o sabão).  

 

 

 

 

 

                                

Figura 2. Oficina de produção de sabão ecológico 

 

 

A receita básica para produção do sabão ecológico foi adaptada de (BALDASSO, et al., 2010), utilizando 

as seguintes proporções: 7 L de óleo de fritura, 1 Kg de soda cáustica (NaOH), 100 g de sabão em pó, 100 mL de 

essência, 100 mL de corante, 250 mL de amaciante, 250 mL de detergente. O óleo de fritura (óleo de vegetal) foi 

obtido por meio da coleta realizada pelos próprios alunos. Quanto ao preparo do sabão, os participantes que 

realizaram essa prática fizeram uso dos EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), necessários para o 

manuseio das substâncias, uma vez que foram utilizados produtos tóxicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apesar de atualmente a temática ambiental ser muito discutida, percebe-se uma maior preocupação por 

diferentes segmentos da sociedade, em especial na área da educação. O óleo de cozinha está presente no nosso 

cotidiano, podendo ser encontrado em grande quantidade em estabelecimentos comerciais, sendo considerado 

um produto de fácil acesso que pode ser reutilizado por todos que desejem preservar o meio ambiente 

(CAVALCANTE, et al., 2014)                                                     

Mediante a aplicação dos questionários pelos alunos, a respeito do consumo de óleo de cozinha nos 

domicílios, verificou-se que 49% das famílias entrevistadas utilizavam em média de 3 L a 4 L por mês, enquanto 

44% utilizavam de 1 L a 2 L por mês e apenas 7% utilizavam de 5 L a 10 L por mês, como pode ser observado 

na figura 3. Os dados obtidos deixam claro que o consumo de óleo vegetal é comum, havendo a necessidade de 

discutir o consumo e a reutilização desse óleo. Pois ratificando essa ideia, Costa et al., (2015) em seu trabalho 

também encontrou resultados semelhantes, em relação ao consumo do óleo de cozinha. Segundo Calderoni 

(2003), é urgente instituir uma política nacional, voltada para a reciclagem de resíduos, promovendo o 

desenvolvimento sustentável, o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida da população. 
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Figura 3. Percentual do uso mensal do óleo de cozinha por domicílio. 

 

Outra informação relevante e preocupante, foi o percentual de famílias que descartavam o óleo de cozinha 

de maneira inadequada, e os que reaproveitavam o óleo para fabricação de sabão, ambos apresentaram  cerca de 

32% cada, como mostra a figura 4. Fato curioso foi identificar que parte desse óleo descartado foi destinado para 

nutrição de animais (galinhas, porcos e cachorros) apresentando 29%, enquanto apenas 7% descartavam esse 

óleo de forma adequada. De acordo com Azevedo (2009), descartar o óleo de maneira incorreta contamina os 

mananciais e o solo, acarretando em sérios problemas ambientais e desperdiçando a matéria prima que poderia 

ser utilizada para a produção de biodiesel e sabão. 

    

32%

29%

7%

32%
Nutrição de
animais
Saponificação

Descarte
inapropriado
Descarte correto

 
Figura 4. Percentual do destino do óleo de cozinha nas residências 

 

O alto percentual (32%, Gráfico2) de famílias entrevistadas que reaproveitam o óleo para a fabricação do 

sabão ecológico, deve-se a disseminação do projeto que começou na escola desde 2010 e os alunos tornaram-se 

disseminadores do conhecimento na comunidade onde vivem.  Desta forma, o aluno torna-se protagonista de sua 

aprendizagem, desenvolvendo ainda o senso crítico diante do que é aprendido, bem como competências para 

relacionar esses conhecimentos ao mundo real (PINTO, et al., 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A educação ambiental é uma ferramenta prática que pode ser utilizada para melhorar o ensino e a 

aprendizagem, assim como formar cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com o meio ambiente, além 

de transformadores de sua realidade social e local. 
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RESUMO: A educação ambiental em conjunto com o âmbito educacional entrelaça a formação de cidadão 

com a conscientização social sustentável em virtude de problemáticas ambientais como o elevado nível de lixo, 

mobilizando discente para compreender maneiras mais eficazes de reduzir os danos ocasionados pela sua 

produção e descarte inadequado de resíduos sólido sendo um passo importante para sua formação com individuo 

e cidadão. O objetivo deste trabalho foi promover uma reflexão-ação acerca das atitudes tomadas com o meio 

ambiente, bem como a importância da reciclagem, reutilização e descarte adequado do lixo com alunos da rede 

pública de ensino. O projeto foi realizado através de palestras, documentários, exposições, visita à Praia de Barra 

Nova com coleta de lixo. Foram sensibilizados e motivados alunos em torno das atividades realizadas e foram 

coletados 62 sacos de resíduos sólidos que estavam espalhados ao longo área visitada. Diante disso, foi possível 

através desse trabalho executar a reflexão e conscientização ambiental, além de contribuir para com a limpeza do 

ecossistema. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Preservação ambiental, educação, cidadania. 

 

ABSTRACT: Environmental education in conjunction with the educational field interweaves the formation 

of citizens with sustainable social awareness due to environmental problems such as the high level of garbage, 

mobilizing students to understand more effective ways to reduce the damages caused by their production and 

disposal inadequate solid waste being an important step for their training with individual and citizen. The 

objective of this work was to promote a reflection-action about the attitudes taken with the environment, as well 

as the importance of recycling, reuse and proper waste disposal with students of the public school system. The 

project was realized through lectures, documentaries, exhibitions, visit to the Beach of Barra Nova with garbage 

collection. Students were sensitized and motivated around the activities carried out and 62 bags of solid waste 

were collected that were scattered throughout the visited area. Given this, it was possible through this work to 

carry out environmental reflection and awareness, in addition to contributing to the cleanliness of the ecosystem. 

 

KEYWORDS: Environmental preservation, education, citizenship. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
As problemáticas ambientais geram práticas socias que podem desencadear uma reflexão em torno da 

degradação do meio ambiente envolvendo a educação ambiental engajando o universo da educação com a 

comunidade abordando questões relevantes para melhor expectativa de vida. A necessidade e preocupação com a 

sustentabilidade ambiental exigem uma reflexão e ação que deve ser compreendida, estimulada e praticada. 

Assim, para o processo educacional direcionado a formação de cidadão cabe à conscientização e mobilização de 

indivíduos para agir em torno de uma qualidade de vida sustentável, desta forma, a educação ambiental atua 

como transformadora conscientizando o cidadão dos grandes impactos que se intensificam e causam a escassez 

dos recursos naturais (REIS et al., 2017; MONTEIRO e MONTEIRO, 2017).  

Dentre os principais impactos destacam-se a poluição, extração desordenada dos recursos naturais e 

descarte inadequado dos resíduos sólidos, sendo este último o gerador de grandes debates, pois seu acúmulo vem 
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ocasionando danos ao meio ambiente, desde alta taxa de mortalidade a extinção de espécies, desencadeando o 

desequilíbrio ambiental e colocando em risco a biodiversidade e saúde (GHIZZO, 2018). 

Uma maneira de promover a conscientização ambiental é através da estimulação da educação ambiental 

no âmbito escolar que é o local de desenvolvimento dos futuros cidadãos, uma vez que, é através dela que os 

discentes adquirem uma visão mais consciente em torno da reutilização de materiais, redução do lixo no meio 

ambiente e minimização dos impactos por eles gerados de forma a produzir outros novos produtos (CORTEZ e 

ORTIGOZA, 2007; REIS et al., 2012).  

A educação ambiental deve ser cada vez mais estimulada e praticada no âmbito escolar o trabalho em 

torno desta vertente pode pelo seu caráter educativo possibilitar a comunidade uma busca por alternativas que 

proporcione melhoria em torno do meio ambiente e saúde da população, promove o exercício de cidadania 

através da preservação do ambiente (BRASIL e SANTOS, 2004; LOUREIRO e CUNHA, 2008). 

Logo, fez-se necessário o desenvolvimento de estudos com práticas que possibilitem aos alunos vivenciar 

como o “lixo” afeta o ecossistema, causando alterações ao mesmo. Em virtude disso, objetivou-se com o 

presente trabalho conscientizar com os discentes e membros da Escola Estadual Professor Theotônio Vilela 

Brandão atividades que envolvem a importância da preservação ambiental, reciclagem, reutilização, bem como 

descarte adequado do lixo em razão do bem-estar da sociedade dos habitats e das espécies existentes.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
As atividades desenvolvidas por graduandos do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do 

Estado de Alagoas – IFAL, Maceió-AL, foram realizadas durante quatro meses, sendo a princípio levantado 

informações sobre o tema de educação ambiental, coleta e reciclagem do lixo a partir de artigos em banco de 

dados de âmbito nacional e internacional.  

Foram ministradas palestras a fim de expor as problemáticas sobre como o descarte inadequado do lixo 

afeta o ecossistema (Está foi ministrada pelos graduandos). Em seguida foi apresentado um documentário sobre 

a realidade de quem sobrevive nos lixões. Posteriormente houve uma exposição do Artista Plástico – Cicero da 

Silva – que apresentou seu trabalho aos alunos com peças produzidas através de matéria prima reciclável, a fim 

de interagir com os alunos e propondo que os discentes criassem algo com o “lixo” de sua residência ou da 

escola, essa atividade foi intitula de “Gincana de Arte”. 

Após as atividades realizadas na escola foi proposta uma visita técnica ao ambiente marinho, a visita foi 

realizada na praia de Barra Nova localizada em Marechal Deodoro - Alagoas, onde foi relatado à importância do 

local, das espécies presentes e abordado os problemas ocasionados pelo lixo. Em seguida, foi realizada a gincana 

intitulada “Limpa Praia” promovendo uma coleta de lixo na praia onde foram divididos os 25 alunos em grupos 

de 5 de modo que cada grupo foi supervisionado por um graduando e para cada aluno foi entregue 02 sacos de 

lixos,  o grupo que recolhesse uma maior quantidade de lixo ganharia a gincana.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao ministrar as palestras foi observado que os discentes se mantiveram atentos aos mínimos detalhes do 

discurso e ao mesmo tempo participaram ativamente interagindo e dialogando tornando essa atividade dinâmica. 

O documentário que relatou a experiência dos catadores causou espanto, pois mostrou uma realidade difícil 

precária e em parte desconhecida pelos alunos o que proporcionou diálogos enriquecedores onde os discentes se 

mostraram impactados pelo documentário causando sensibilização e desencadeando aos poucos uma consciência 

mais cidadã para os jovens.  

A exposição de matérias recicláveis trouxe encanto e diversão proporcionando uma criatividade 

sustentável nos discentes que ficaram encantados com a forma de aproveitamento do lixo e como diminuir seus 

impactos a saúde e meio ambiente. Na realização da visita técnica foi notado que houve uma empolgação dos 

discentes ao participar da limpeza do ecossistema na Praia de Barra Nova, foi coletado 62 sacos de lixo no 

hábitat (Figura 1).  

A educação ambiental deve ser vista como algo permanente envolvendo não somente os alunos como 

também a comunidade, a fim de promover conscientização ambiental, social democrática que forneça uma 

melhor qualidade de vida com exercício da cidadania, algo que deve ser trabalho concomitantemente de forma 

assídua envolvendo o papel do individuo na realidade que o cerca evidenciando seu papel como cidadão 

transformador para um futuro melhor. 

Sauvé (2005) sugere a educação para o desenvolvimento sustentável, visto que, a educação é como um 

instrumento a serviço da conservação a longo prazo do meio ambiente, afim de conservá-lo para as futuras 
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gerações, pois diante da situação ambiental atual, se não forem tomadas medidas ambientais conscientes, não 

restará nada de nossa atual biodiversidade.  

 

Figura 1. Lixo coletados pelos alunos durante a dinâmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RAFAELA, 2017. 

 

 

O professor tem papel primordial na inserção da educação ambiental no âmbito escolar, incentivando e 

qualificando seus alunos para um posicionamento crítico diante da crise socioambiental, uma vez que, os 

problemas ambientais transcendem as diferentes disciplinas, nesse contexto, a educação ambiental aponta para a 

necessidade de elaboração de propostas pedagógicas centradas na conscientização, mudança de atitude e práticas 

sociais, desenvolvimento de conhecimentos, capacidade de avaliação e participação dos educandos (COLMAN e 

JUNIOR, 2016).  

As atividades geradas neste trabalho exporão essa problemática aos educandos, em busca de um 

posicionamento social sustentável, evidenciado a construção do aluno como cidadão e a formação do docente 

como mediador que contribui com essa formação.  
 

CONCLUSÃO 

 Portanto, foi possível motivar jovens e fazê-los sentirem-se tocados pelos impactos do lixo e como o 

mesmo pode ser transformado em algo reaproveitável. As atividades nortearam a inserção da formação de 

cidadão a partir de uma problemática ambiental, assim o presente trabalho conseguiu sensibilizar e engajar 

jovens em atividades e ações que conscientizam ao mesmo tempo em que envolvem os estudantes com a causa, 

fazendo muitos deixaram de ver o lixo como algo inútil e passando a notá-lo como fonte de renda para muitas 

famílias, pois foram trabalhados de forma satisfatória nesses jovens a educação, compreensão e mobilização 

ambiental para formação de cidadãos que deslumbram um futuro melhor. 
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RESUMO: O presente artigo resulta de projeto de pesquisa em nível de iniciação científica intitulado 

“Educação e identidade negra em comunidades quilombolas do Município de Arapiraca: um estudo comparado 

entre as comunidades do Pau D’arco e Carrasco”, que objetiva compreender como é trabalhado as temáticas 

educação e identidade negra nas escolas Professor Luiz Alberto de Melo e Escola Manoel João da Silva, 

localizadas nas comunidades quilombolas dos povoados Pau D’Arco e Carrasco, ambas situadas no município de 

Arapiraca, Alagoas. A metodologia empregada para a realização da pesquisa consistiu na adoção de uma 

abordagem quali- quantitativa de cunho etnográfico. Os dados aqui apresentados foram coletados através da 

observação participante no cotidiano das escolas, com anotações em diários de campo; registros fotográficos e 

gravações, no caso de entrevistas. Os resultados desse trabalho mostram que – Embora haja um esforço e 

compromisso dos educadores afim de operar ações pedagógicas alinhadas com as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Escolar Quilombola –, fatores como a rotatividade de educadores e o acolhimento de alunos de outras 

localidades na instituição da comunidade tradicional dificultam e confundem o processo de construção da 

identidade negra nas referidas escolas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação escolar quilombola, negro, negritude. 

 

Education and black identity in Arapiraca: a comparative analysis between 

two quilombola schools 
 

ABSTRACT: This article results from a research project at the level of scientific initiation entitled 

"Education and black identity in quilombola communities in the municipality of Arapiraca: a comparative study 

between the communities of Pau D'arco and Carrasco", which aims to understand how the topics are worked 

education and black identity in the Luiz Alberto de Melo and Manoel João da Silva schools, located in the 

quilombola communities of Pau D'Arco and Carrasco, both located in the municipality of Arapiraca, Alagoas. 

The methodology used to carry out the research consisted in the adoption of a qualitative-quantitative approach 

of ethnographic character. The data presented here were collected through participant observation in the daily 

life of schools, with notes in field diaries; photographic records and recordings in the case of interviews. The 

results of this work show that - although there is an effort and commitment of the educators in order to operate 

pedagogical actions aligned with the Curriculum Guidelines for Quilombola School Education - factors such as 

the rotation of educators and the reception of students from other localities in the institution of the community 

traditionally hamper and confuse the process of building black identity in these schools. 

 

KEYWORDS: quilombola school education, black, blackness. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este artigo resulta das reflexões iniciais oriundas de projeto de pesquisa em nível de iniciação científica 

com financiamento da FAPEAL, Fundação de Ampara à Pesquisa do Estado de Alagoas, ainda em andamento, 

intitulado “Educação e identidade negra em comunidades quilombolas do Município de Arapiraca: um estudo 

comparado entre as comunidades do Pau D’arco e Carrasco”, desenvolvido no âmbito do Núcleo de Estudos 

Afro Brasileiros da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL. Em linhas gerais, o referido projeto intentou 

compreender como vem sendo abordadas pedagogicamente as noções de negro, negritude e quilombola na 

Escola Professor Luiz Alberto de Melo, localizada na comunidade quilombola Vila Pau D’arco e na Escola de 
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Ensino fundamental Manoel João da Silva, localizada na comunidade quilombola do Sítio Carrasco, ambas 

situadas no município de Arapiraca, interior do Estado de Alagoas. 

Nessa direção, buscamos aprofundar o olhar acerca de como são trabalhadas as relações étnico raciais 

nessas duas instituições, principalmente como esses conceitos são aplicados na construção da identidade negra e 

interagem com a luta política dos quilombolas dessas comunidades e de como possivelmente dialogam com a 

história, memoria e cultura dos seus sujeitos. Nesse sentido, tomamos como referência as recomendações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. De acordo com 

essas, o trabalho educativo desenvolvido em escolas quilombolas educacionais devem fundamentar-se, informar-

se e alimentar-se 

 

[...] a) da memória coletiva; b) das línguas reminiscentes; c) dos marcos 

civilizatórios; d) das práticas culturais; e) das tecnologias e formas de produção do 

trabalho; f) dos acervos e repertórios orais; g) dos festejos, usos, tradições e demais 

elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de 

todo o país; h) da territorialidade. (BRASIL/CNE, 2012, p. 03). 

 

Ou seja, tais diretrizes asseveram que as escolas inseridas em território quilombola têm o dever de 

trabalhar uma pedagogia própria, considerando as culturas ancestrais, o conceito atualizado de quilombo, a 

história, as lutas e os avanços e limites do direito quilombola. Nesse caso, chama a atenção a ausência, por parte 

do poder público do Município de Arapiraca, particularmente de sua Secretaria Municipal de Educação, de ações 

de formação e suporte pedagógico às duas escolas supra citadas, ambas localizadas em comunidades 

quilombolas, em uma postura de explícito desrespeito às orientações do Conselho Nacional de Educação, através 

das pertinentes Diretrizes Curriculares. 

A par dessa situação, no ano de 2007 o NEAB - Núcleo de Estudos Afro Brasileiros da UNEAL- 

realizou formações junto às equipes pedagógicas das duas escolas, discutindo diversas temáticas concernentes a 

identidade e cultura negra, como racismo, religiosidade de matriz africana, identidade quilombola, dentre outras, 

através do projeto de extensão África em Debate. 

Àquele momento, para ambas as comunidades escolares, o Projeto África em Debate representava a 

primeira iniciativa mais consistente de formação em atividade, que possibilitasse aos educadores das mesmas o 

contato com especialistas na temática, sacerdotes de matriz africana, mestres de capoeira, pesquisadores 

acadêmicos que, durante três meses proferiram palestras e oficinas naquelas escolas, de forma a plantar ali uma 

semente de inquietação reflexiva em torno da problemática do racismo e da construção da identidade negra. 

Passados 11 anos da realização daquele processo formativo junto às equipes pedagógicas das escolas, o 

projeto de pesquisa de iniciação cientifica à partir do qual se gera o presente artigo intenta analisar os avanços 

realizados por ambas as escolas no tocante ao trabalho com as questões étnico raciais, especificamente no que se 

refere às abordagens das categorias negro, negritude e quilombola, trançando um estudo comparativo entre o 

trabalho das duas equipes pedagógicas. 

Dessa forma, ainda que em caráter preliminar, visto que a pesquisa ainda não esteja encerrada, trazemos 

aqui um pouco dos percursos das atividades desenvolvidas pelas equipes pesquisadora junto, além de dados e 

resultados parciais produzidos durante a execução do Projeto de Pesquisa. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 

A metodologia empregada para a realização da pesquisa consistiu na adoção de uma abordagem de tipo 

etnográfica (André, 1995), por entendermos a necessidade de uma aproximação ao universo simbólico dos 

docentes e da comunidade, particularmente nas formas que utilizam para significar a condição de negro e 

quilombola. 

Inicialmente, visando uma melhor preparação da equipe, foi realizado um trabalho de leitura e estudo 

bibliográfico especializado acerca do tema da pesquisa, com o intuito de aprofundar os conhecimentos e preparar 

os pesquisadores para o trabalho de campo. Essa primeira parte do projeto teve como espaço de trabalho o 

NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros), localizado no Campus I da UNEAL, consistindo de encontros 

semanais para debate em torno de textos especializados sobre o tema. Concomitante às atividades de leitura e 

estudo, a equipe participou de eventos diversos envolvendo lideranças e comunidades quilombolas e do 

Movimento Negro Organizado, a exemplo de audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de 

Arapiraca, organizada pela Associação Ganga Zumba, representação da CONAQ em Alagoas, onde foi discutida 

a demanda por ações afirmativas para essas comunidades. Também destacamos a visita da equipe à Serra da 

Barriga em União dos Palmares, reduto do histórico Quilombo dos Palmares e, também, a participação na IV 

Conferência intermunicipal de promoção da Igualdade Racial (COIPIR), realizada no ano de 2017, entre outras 
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palestras e eventos. Essas atividades foram fundamentais para o desenvolvimento de uma sensibilidade 

pesquisadora comprometida com a realidade das comunidades quilombolas estudadas e com sua luta por justiça 

social. 

A partir de Novembro de 2017, após reuniões preparatórias de apresentação do projeto de pesquisa para 

a equipe pedagógica das escolas, teve início o trabalho de campo, propriamente dito, com a produção de 

entrevistas envolvendo não apenas a comunidade escolar, mas também o entorno que a compreende, inclusive 

moradores antigos da comunidade. Esse processo foi desenvolvido com base na realização de observação 

participante realizada através de duas visitas semanais em ambas as escolas, com o acompanhamento dos 

momentos em sala de aula, momentos recreativos, conversas informais com a equipe pedagógica e eventos. As 

impressões colhidas foram sendo registradas em diários de campo, cujo material era objeto de discussão pela 

equipe em seus encontros semanais. 

O questionário de suporte para as entrevistas foi feito de forma semi- estruturada, ou seja, com um 

roteiro semiaberto que permite alterações conforme a conversa vai acontecendo. De acordo com Lüdke e André 

(1986) este método mais livre é o mais adequado para trabalho de pesquisa na área da educação, pois as 

informações desejadas e os informantes em geral professores, diretores, alunos e pais são mais convenientemente 

abordáveis com um roteiro flexível. 

 

A QUESTÃO RACIAL E A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 
 

Embora os negros sejam maioria no país, quando se trata da educação formal, infelizmente, observa-se 

a permanência de uma situação de desigualdade no acesso e permanência em relação aos brancos. A despeito da 

ampliação das redes escolares em todo o país e da adoção da política de cotas raciais, a população negra ainda 

apresenta os maiores índices de analfabetismo, desemprego e são minoria nas universidades em todo o país. 

No quadro da história oficial do Brasil, a população negra, durante muito tempo foi retratada como 

escrava, ignorando toda a riqueza cultural do continente africano e as contribuições deste segmento populacional 

para a construção da sociedade brasileira. Se por um lado eram legalmente tratados como mercadorias, no 

tocante ao acesso ao ensino formal, durante o regime escravocrata lhes era negado, uma vez que não eram 

reconhecidos como cidadãos, pois conforme estabelecia a Constituição de 1824 em seu art. 6º, I, eram cidadão 

brasileiros apenas “os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingênuos, ou libertos, ainda que o pai seja 

estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação”. 

Findo o período escravocrata, a educação à população negra continuou a ser negada, porém não mais de 

forma institucional, mas por meio de mecanismos sutis de interdição, na forma de políticas do Estado, como 

demonstra o art. 69 do Decreto nº 1.1 31-Ade fevereiro de 1854, que estabelecia que somente seriam permitidas 

nas escolas a matrícula de crianças com a carteira de vacinação em dia e livres de doenças contagiosas. 

Considerando que as crianças negras estavam entre os segmentos mais pobres da população e por consequência 

disso tinham dificuldade de acesso aos cuidados mais básicos de saúde, estavam, portanto, expostas à febre 

amarela e à tuberculose, doenças comuns na época, conclui-se que muitas eram impedidas de frequentar as 

escolas. 

Considere-se, ainda, o fato de que, ainda quando conseguissem frequentar a escola, a sua permanência 

se tornava difícil, uma vez que enfrentavam diversas dificuldades econômicas com a aquisição de materiais 

escolares e fardamento, item este obrigatório nas escolas públicas e, como se não bastasse, enfrentavam o 

racismo presente no ambiente escolar. No  âmbito acadêmico, os estudos pela questão racial foram severamente 

comprometidos com a ideologia do branqueamento e, em um segundo momento, a ideia de democracia racial. 

Ambas ocultaram as discriminações e a hierarquização de raças presentes na sociedade brasileira. Somente após 

o período de redemocratização é que a questão começa a receber um tratamento diferente, pois diversos 

trabalhos acadêmicos que apontam e questionam o racismo são publicados, além das diversas reivindicações do 

movimento negro organizado. 

No ano de 2003 foi promulgada a Lei nº 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira no currículo da educação básica. Este dispositivo foi produto de muitas discussões nos 

âmbitos não só acadêmicos, mas também dos movimentos negros, que passaram a reivindicar do Estado políticas 

afirmativas, reparatórias e de valorização da cultura e história afro-brasileira, combatendo assim o racismo que 

ainda perdura em nossa sociedade. As discussões acadêmicas e reivindicações dos movimentos negros também 

chamaram a atenção para a necessidade de uma educação básica que atenda às especificidades dos estudantes 

oriundos de comunidades remanescentes quilombolas, levando assim à promulgação da Resolução CNE/CEB 

nº8, de novembro de 2012, que define as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola na educação 

básica. De acordo com o aludido dispositivo, a educação escolar quilombola deve ser ofertada preferencialmente 

em estabelecimentos localizados nas comunidades; as escolas devem considerar em seus projetos- político-

pedagógico a implementação de atividades que preservem elementos como a memória coletiva, a língua, a 
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territorialidade, os festejos tradicionais,dentre outros. Em Alagoas, de acordo com o ITERAL, há 69 

comunidades remanescentes de quilombos certificadas pela Fundação Cultural Palmares, deste total, 2 estão 

localizadas na cidade de Arapiraca, Carrasco e Pau D’arco, nas quais se situam as escolas objeto desse estudo. 

 

ESCOLA PROFESSOR LUIZ ALBERTO DE MELO 
 

 

Luiz Alberto de Melo foi um jovem professor que lecionou na escola Deraldo Campos, localizada na 

vila Pau D’arco. Pertencente à família rodrigues e Melo, uma das mais novas gerações do ramo genealógico 

Januário Monteiro e Francisca da conceição, Luiz Alberto não chegou a ter uma vida longa, vindo a falecer aos 

27 anos. Após a morte em 1979, a escola em que lecionava recebeu seu nome em homenagem aos serviços 

educacionais e sociais que prestou durantes os 7 anos de dedicação4. 

A escola da rede municipal de Arapiraca trabalha com o ensino infantil e fundamental e atende, em sua 

maioria, os alunos da própria comunidade, da pré- escola até o nono ano. Sendo dividido as séries inicias até o 

quinto ano para o turno matutino e do sexto ao nono ano para o horário vespertino. Após se formar no ensino 

fundamental, esses alunos concluem seus estudos em escolas  de  rede  estadual  no  centro  na   cidade,   já   que   

os municípios são responsáveis por fornecer apenas a educação de base. 

A instituição usa de um ambiente pequeno e uma estrutura simples, não foge muito do padrão das outras 

escolas municipais de Arapiraca. No entanto, nela há carências importantes para o desenvolvimento pedagógico 

e necessidades básicas. Pois, não existe um espaço especifico para uma biblioteca, esta, se apresenta como um 

amontoado de livros dentro da secretaria. A secretaria também funciona como sala dos professores e dispensa 

para guardar objetos da escola. A instituição possui 8 salas sendo uma delas situada em um antigo posto de saúde 

que fica vizinha a escola e funciona hoje como um apêndice dela. O pátio é aberto, assim como a quadra, esta 

última é rodeada por tela e também se encontra em condições deficiente. Fundada em 1968, e escola está com 

projetos em andamento para uma reforma, provavelmente, segundo uma funcionária, este episódio ocorrerá 

ainda esse ano de 2018. 

 

ESCOLA MANOEL JOÃO DA SILVA 
 

Manoel João da Silva foi um antigo morador da comunidade Carrasco. O agricultor teve 18 filhos 

incluindo Seu Gerônimo, homem que doou o terreno para a construção da escola com a condição que colocasse 

nessa o nome de seu pai, como uma homenagem5. Segundo um funcionário da escola, Seu Gerônimo doou o 

terreno porque queria que os filhos e netos daquela comunidade tivesse a oportunidade de estudar que ele não 

teve. 

Inicialmente era uma escola pequena e atendia, geralmente, apenas estudantes da própria comunidade. 

Com sua transformação em escola de tempo integral, passou a receber um público maior, sendo este, boa parte, 

de outras comunidades. Embora tenha uma boa estrutura a escola atende apenas da pré-escola ao quinto ano, a 

razão desse ambiente ser maior que a maioria das escolas de rede municipal de Arapiraca se deve ao fato de esta 

acolher algumas turmas em tempo integral, ou seja, os alunos permanecem no contra turno para atividades 

extras, como aula de música, xadrez, capoeira, artesanato e aulas práticas de educação física. 

São 9 salas, um pátio fechado (tem telhado) que dispõem de alguns brinquedos e uma cama elástica 

para os momentos recreativos. Banheiros e cantina estão em volta do pátio. Em um corredor que antecede a 

cantina está a sala dos professores e uma biblioteca que guarda livros e artesanatos produzidos pelos alunos. Do 

outro lado desse corredor se encontra a secretaria da escola. O refeitório acha-se entre as salas. 

 

ALGUMAS OBSERVAÇÕES INICIAIS CONTRASTANTES ACERCA DOS 

CORPOS DOCENTES DE AMBAS AS ESCOLAS 
 

A escola Professor Luiz Alberto de Melo, localizada na comunidade quilombola Vila Pau D’arco conta 

em seu corpo pedagógico, com professores que estão fortemente engajados na luta e militância pela causa 

quilombola. Além disso, a instituição tem um forte vínculo com associação comunitária quilombola do povoado. 

Nesse contexto, a equipe escolar, com enfoque no corpo docente, vem, há um grande espaço de tempo, 

desempenhando um papel primordial na luta para que a comunidade seja reconhecida como remanescente de 

quilombo com o apoio da Fundação Palmares. Ademais, esses professores dirigem o projeto que atua como 

Ponto de Cultura, intitulado “Reconstruindo a Identidade Afrodescendente da escola”, que visa a inserção da 

educação étnico-racial em todas as disciplinas, durante todo o ano. 

4. Dados oficiais de pesquisas realizadas pela escola da comunidade.  
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Em contrapartida, quando se trata da escola Manoel João da Silva, nota-se uma diferença em relação à 

primeira. A princípio, essa instituição não conta com um quadro efetivos de docentes, já que estes estão, 

geralmente, em um trabalho temporário, contratados através de um processo seletivo seriado que passa por 

renovações a cada ano. Em função disso, observa-se o predomínio de professores oriundos de outros lugares, que 

não têm uma relação de pertencimento a comunidade remanescente e nem conseguem permanecer tempo 

suficiente para adquirir essa particularidade. Para mais, por ser uma escola de tempo integral com boa estrutura, 

tornou-se atrativo para alunos de comunidades vizinhas, um fator que colabora para a dificuldade do exercício do 

trabalho determinado pelas Diretrizes. Além disso, ao contrário do que ocorre na escola do Pau D’arco, há uma 

certa dificuldade na relação da escola com a associação comunitária quilombola, prejudicando a parceria entre as 

mesmas. 

 

A IDENTIDADE NEGRA QUILOMBOLA A PARTIR DA FALA DOS 

ENTREVISTADOS 
 

A identidade está ligada ao pertencimento construído a partir das raízes tradicionais de um grupo social 

com um caráter construído. Segundo Bauman “as identidades são as entidades que definem as comunidades” 

(2005, p.17). É nesse contexto que Schimitt, Turatti e Carvalho (2002) vão dizer que é o parentesco e o território, 

a partir de sua pertença a grupos familiares que se relacionam a lugares dentro de um território maior, que 

constituem a identidade quilombola. Assim, “ é a identidade que faz com que um grupo se diferencie do outro” 

(HALL & WOODWARD, 2000). É nesse contexto que a sensação de pertencimento é propiciada e podem-se 

realizar os processos de diferenciação entre nós e eles, ou seja, os que são como eu e os que não são, ou seja, 

pela capacidade de cada grupo de se afirmar no contraste com a diferença contida no outro. 

Sob esse mesmo prisma, ARAUJO (2012) vai dizer que a identidade é pela diferença definida e, 

também, estabelecida quando uma marcação simbólica é feita contrapondo-se a outras demais identidades. Um 

exemplo disso é o que acontece com as comunidades que remanescem de quilombos: quando membros de tais 

grupos se reconhecem como tal, lutando para preservar a cultura advinda de seus ancestrais, mesmo existindo em 

contextos de tensões e enfrentamentos, muitas vezes violentos, com as comunidades do seu entorno. 

Ainda segundo Bauman: “A identidade é uma luta simultânea contra a dissolução e a fragmentação; 

uma intenção de devorar e ao mesmo tempo uma recusa resoluta a ser devorado” (2005, p. 83). Ou seja, essa é 

uma luta pela preservação da própria existência, sob o constante risco de fragmentação ante as pressões externas 

de um mundo em rápida transformação. Essa influência externa é um fator inevitável na formação da identidade 

cultural de um grupo local como os remanescentes de quilombos, dialogando todo o tempo com a construção 

coletiva de sua identidade em íntima articulação com a luta pela manutenção de seus territórios tradicionais. 

Dentre os inúmeros benéficos do reconhecimento de um território como remanescente de quilombos, 

está o autorreconhecimento da comunidade e o contato com a história de seus ancestrais. A partir do momento 

em que o sujeito se vê em um conjunto formador de uma unidade com raízes históricas, cultura e conhecimentos 

tradicionais, há uma abertura maior para o autoreconhecimento deste como parte de um grupo cultural que se 

particulariza como negra em relação ao todo que o envolve. É nesse sentido que Campos e Gallinari afirmam 

que: “Torna-se possível compreender (...) que a territorialidade tem ação direta para a manutenção da identidade 

quilombola” (CAMPOS e GALLINARI, 2017). Esse evento é ilustrado na entrevista com uma moradora de uma 

das comunidades em estudo nesta pesquisa: 

 

L.B.: O que mudou foi também a questão do próprio reconhecimento, da aceitação 

dos moradores, né? Por conhecer a própria história e saber que são remanescentes de 

quilombos (...) ela até colocou hoje, uma senhora, que Pau D’arco sempre foi 

conhecido como Pau D’arco dos negros e a gente nem entendia o porquê, né? Esse 

não entender o porquê, com a criação da associação, eles ficaram sabendo porquê. 

(L.B., 2018, entrevista oral). 

 

Em uma comunidade quilombola, a escola também deve ter papel fundamental na construção dessa 

identidade. Na comunidade do povoado Pau D’ Arco, observa-se essa dinâmica à medida em que a escola busca 

incluir a comunidade em eventos organizados pela instituição, de forma que o exercício de aprendizagem não é 

voltado apenas para os alunos, mas para a comunidade em geral e o próprio conhecimento adquirido por esses 

estudantes ao longo do ano é passado para o público em apresentações da escola prestigiada pela comunidade. 
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L.B.: É agora no dia de novembro, acho que foi dia 19, quando o professor Zezito 

veio e deu a palestra, né? Foi um momento muito rico, muito bom. Aí a gente trouxe 

os alunos do oitavo e nono ano (...) Eu pedi “pra” eles explicarem o que que 

entenderam das palestras, e eles colocaram: “eu não sabia muito bem o que era 

quilombo e o que era quilombola”. Então são esses momentos que a gente propicia 

que é bom que a comunidade “tá”, que a comunidade assiste e pra conhecer um 

pouco da própria história, né? (L.B., 2018, entrevista oral). 

 

 

Segundo as Diretrizes já mencionadas aqui, a instituição localizada em território quilombola deverá se 

pautar nos valores sociais, culturais, históricos e econômicos de seu povo. A escola deverá se tornar um espaço 

educativo que dialogue o conhecimento escolar e a realidade local, valorizando a história, o trabalho, a cultura e 

a luta pelo direito à terra. Neste sentido, é vital a boa relação entre comunidade e escola, sendo que essa última 

considere no conteúdo das disciplinas, os saberes e conquistas dentro da realidade do quilombo. É uma troca de 

conhecimentos que constrói e fortalece o conjunto, tendo em vista que a ausência do diálogo entres os dois 

objetos, exclui a escola dos processos sociais, territoriais e culturais da comunidade. 

Além de tudo, conforme colocam as Diretrizes é importante que os professores que irão cumprir tal 

função sejam, também, oriundos da comunidade remanescente, além destes se reconhecerem como tal. Isso é 

contrastante quando se comparam as duas escolas objetos de estudo desta pesquisa, porque, ao contrário do que 

se encontra na escola Professor Luiz Alberto de Melo, conforme já aqui informamos, o corpo pedagógico da 

Escola Manoel João da Silva, situada no sítio Carrasco, é composto por professores advindos de outros locais, 

contratados temporariamente, portanto não inseridos nos processos de luta e construção da identidade 

quilombola. Todavia, mesmo entre aqueles e aquelas que são oriundos da própria comunidade quilombola, 

observa-se que a compreensão sobre o ser quilombola dialoga diretamente com as dinâmicas políticas que 

envolvem os processos de luta e conquistas de direitos com base na mesma identidade quilombola, sendo 

assimilada de fora diversa e complexa, conforme se pode observar na fala da única professora da escola que é 

moradora da comunidade: 

 

 

J.S.: Sim, sou negra. Quilombola não sei. Agora negra eu sou (riu), porque tudo o 

que vem “pra” comunidade é pra quilombola e, segundo a presidente, eu não posso 

ser quilombola porque eu trabalho. Aí eu não posso dizer que eu sou quilombola. Eu 

sou negra, sou neta dos fundadores, né?! (...) Quilombola... todo quilombola tem que 

ser de baixa renda. Aí eu trabalho, estou fora dos quilombolas. Aí eu não posso dizer 

que eu sou. Eu sou entre aspas, mas, segundo a presidente, quando vêm os 

benefícios, eu não posso ser beneficiada porque tenho renda. (J.S., 2018, entrevista 

oral). 

 

Nesse caso, observa-se que o sentido de quilombola, até certo ponto, se diferencia mesmo do de negro, 

sendo que o primeiro parece remeter muito mais aos critérios e parâmetros de uma identidade quilombola 

institucionalizada pelo olhar do Estado, no intuito de delimitar precisamente o grupo objeto de políticas 

afirmativas, como forma de organizar a demanda por recursos, o que acaba, por contra partida, interferindo na 

própria dinâmica interna de identificação no âmbito da comunidade, pois, para a entrevistada não bastaria a 

reivindicação de ancestralidade e de negritude para ser reconhecida como quilombola, mas o enquadramento 

preciso nos indicadores de pobreza formulados pelo Estado para o devido reconhecimento dessa condição. 

 

O RACISMO NO COTIDIANO ESCOLAR E A PRÁTICA DOCENTE 
 

Sob a ótica que orienta este estudo, [...] “o racismo pode ser visto como prática e como ideologia” 

(ALVES, 2012, p. 06). Enquanto prática, o racismo é percebido desde o tempo em que o Brasil passava pelo 

processo de colonização, pois nesse período escravista os negros não eram vistos como seres humanos, mas sim 

como criaturas diferentes que não tinham a mesma dignidade que os brancos. Ou seja, os negros eram vistos 

como criaturas monstruosas. No Brasil, embora muitos anos tenham se passado após a colonização, o racismo 

ainda prevalece com muita força, principalmente na categoria de racismo cultural, este que é “manifestado nos 

valores, nas crenças, na religião, na língua, na música, na filosofia, na estética dentre outros” (ALVES, 2012, p. 

10). 

Portanto, cabe salientar que, sendo o racismo uma ideologia que age sistematicamente em meio às 

relações sociais, a escola não está isenta das práticas racistas, ao contrário, pode-se dizer que a escola é um dos 
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principais espaços de reprodução do racismo, seja em seu currículo, valores, estética e, principalmente, em suas 

práticas. No município de Arapiraca essa realidade não é exceção e, mesmos nas escolas quilombolas objetos 

dessa pesquisa, é possível identificar a permanência dessas práticas enquanto um desafio a ser superado, senão 

vejamos o que nos relata uma moradora da comunidade quilombola Sítio Carrasco: 

 

G.Q.: Aí ele veio conversando comigo e disse que "tava” brincando, que “tava” na 

brincadeira. Aí eu disse: “você gostaria que chamasse seu filho de macaco por causa 

da cor. Você chamou ele de macaco, porque só ele que era macaco?”. “Mas não era 

preconceito não, foi brincadeira”. Eu: “não foi não, foi preconceito e da próxima vez 

eu denuncio você” (G.Q., 2018, entrevista oral). 

 

 

Situações como a acima relatada não são raras mesmo em escolas quilombolas e, avançando um pouco 

mais, remetem a outro aspecto importante, qual seja, a dificuldade pedagógica dos próprios docentes em 

mediarem esses conflitos e, muitas vezes, o que é mais preocupante, mesmo a adoção de atitudes racistas por 

parte de membros do próprio corpo docente dessas escolas. No caso específico acima, verifica-se que 

determinado professor chamou um aluno de “macaco” pelo fato do mesmo ser negro. A partir da citação é 

possível a proposição de vários questionamentos: Por que a agressão foi dirigida para um aluno negro e não 

branco? Por que o adjetivo “macaco” foi utilizado para falar com o garoto e não outro? 

Encontrar casos como esse não é tarefa difícil, principalmente em escolas que são localizadas em 

comunidades quilombolas. Isso acontece pelo fato de determinadas escolas acolherem alunos oriundos de outras 

comunidades que não possuem a mesma etnia que os alunos que, por direito – determinados pelas Diretrizes 

Curriculares para a Educação Escolar Quilombola – devem receber um ensino que atenda a uma metodologia 

valorativa à ancestralidade das crianças quilombolas. Desta forma Ferreira e Castilho dizem que “Educação 

Quilombola é aquela própria de um povo, diversa e vinculada a uma especificidade cultural” (FERREIRA & 

CASTILHO, 2014, p. 03). 

Crianças que fazem parte do grupo que recebe um ensino a nível de educação básica, em maioria são 

crianças de uma faixa etária que está com a mente em processo de formação de suas ideias, ou seja, “O processo 

de formação de conceitos [...] refere-se aos conceitos desenvolvidos no decorrer da atividade prática da criança, 

de suas interações sociais imediatas” (OLIVEIRA, Marta, p. 09). Nesse sentido, tratando do âmbito escolar, 

quando crianças dessa categoria praticam racismo com outra criança, quando percebido o caso, o corpo 

pedagógico deve tomar as devidas providências: orientando as crianças para que ajam de forma diferente, de 

uma forma que respeite as particularidades individuais de cada ser humano. É primordial que ajam dessa forma e 

não tomem atitudes que venham reforçar a prática racista já cometida. 

Combater a discriminação e a segregação racial em sala de aula não é uma tarefa fácil, principalmente 

quando o corpo docente não dispõe de recursos, práticas e saberes que auxiliem a execução desse trabalho, como 

é o caso das escolas da rede municipal de ensino de Arapiraca, que ainda estão distante de uma política pública 

efetiva de formação continuada em educação antirracista. Para uma educação escolar quilombola que combata 

relações preconceituosas, a instituição de ensino deve ser palco de inclusão, promovendo debates com discussões 

profundas que abordem a diversidade étnica, tanto nas reuniões pedagógicas quanto dentro da sala de aula. Mas 

antes de tudo, a rede municipal de ensino deve promover uma formação acadêmica de qualidade e um curso que 

prepare os já formados para tratar sobre essa temática no âmbito pedagógico. 

Araújo e Bernardes colocam o agravante que muitas vezes impede o desenvolvimento emocional e 

intelectual da criança negra na vida escolar, segundo a autora “Muitas são perseguidas, humilhadas, segregadas, 

excluídas e estigmatizadas por colegas de sala de aula e, às vezes, até mesmo por professores” (ARAÚJO e 

BERNARDES, 2012, p. 524). Esse cenário faz parte da relação excludente que permeia o cotidiano escolar, 

contribuindo para a construção de uma imagem negativa do ser negro e enfraquecendo a formação de sua 

identidade. Na escola de tempo integral Manoel João da Silva, uma das instituições objeto de estudo desta 

pesquisa, foi possível encontrar uma situação, narrada pelo familiar de uma aluna, que ilustra isso: 

 

 

J.B.: E aí a J. todo o dia chegava aqui reclamando: “Tia, eu não vou mais pra 

escola”. E o que tá acontecendo? “Vou mais não”. Menina fala o que tá 

acontecendo? “Desde o ônibus até na escola. É porque tem uns colegas que diz que 

eu sou escrava, que diz que eu sou... tenho os cabelos que “tuim”, né assim que as 

crianças chamam? Cabelo duro (J.B., 2018, entrevista oral). 
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O relato acima é um exemplo de como o racismo incide diretamente na evasão escolar de alunos negros, 

pois a criança deseja abandonar a escola por causa de estigmas e estereótipos raciais referentes a cor da pele 

negra e ao cabelo crespo. Uma pesquisa feita pelo IPEA/SEPPIR aponta que “a proporção de pessoas brancas 

com doze anos ou mais de estudos cresceu de 13,3% em 2001, para 22,2 em 2012, enquanto entre os negros 

aumentou de 3,5% para 9,4% “ (IPEA; SEPPIR, 2014, p. 19). Para Munanga o coeficiente elevado de repetência 

e evasão escolar do negro é uma mescla dos “conteúdos preconceituosos dos livros e materiais didáticos e as 

relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnico-Raciais, sociais e outras” (MUNANGA, 

2005, p.16). 

O caso muitas vezes vem acompanhado de um histórico familiar de evasão escolar. Crianças e 

adolescentes negros por terem uma vivência de estudos conturbada e irregular, acabam optando pela desistência 

e reproduzindo a trajetória de seus parentes. Analisando o relato de um membro do grupo pedagógico, da mesma 

escola e sobre o mesmo fato acima citado, observamos que a desistência escolar não é algo inédito na família da 

vítima: 

 

 

J.N.: Ela achava que aquilo só tava acontecendo porque a filha dela era negra, aí 

começou a narrar tudo que aconteceu com ela na adolescência, que ela tinha deixado 

a escola porque ela sofria muito na escola e a mãe dela também, e assim… a fala 

dela era muito carregada de rancor (J.N., 2017, entrevista oral). 

 

 

O educador tem participação singular nesse processo de combate ao racismo, pois é ele a figura mais 

indicada, no espaço escolar, para construir no aluno negro uma imagem positiva de si mesmo, uma aceitação e 

orgulho de sua aparência, cultura e povo. Segundo Araújo e Bernardes “alguns educadores durante sua formação 

acadêmica, não foram contemplados com estudos e pesquisas que os preparasse para enfrentar e debater sobre a 

discriminação racial ao entrarem na sala de aula” (ARAÚJO e BERNARDES, 2012, p. 524). E é essa deficiência 

de saberes que mais dificulta a atuação desses profissionais na prática do combate ao racismo, conforme se 

observa abaixo no relato sobre certo procedimento divisionista adotado por umaeducadora da escola Manoel 

João da Silva, quando confrontada com uma situação de racismo envolvendo estudantes: 

 

 

J.B.: (...) e interessante também, que eu me questionei, foi quando a 

A.C. (membro da equipe pedagógica) falou o seguinte (...) que a solução que ela 

tinha pra essa situação, era separando a J. (aluna negra) do demais colegas (J.B., 

2018, entrevista oral). 

 

 

A proposta de solução do problema encontrada pela docente para resolver o caso racista, foi separar a 

aluna negra J. dos demais coleguinhas, ou seja, segregando, o que “significa separar ou isolar determinados 

grupos étnicos por barreiras de comunicação social, como estabelecimentos de ensino separados ou outras 

medidas discriminativas” (ARAÚJO e BERNARDES, 2012, p. 526). 

Nesse caso particular, a criança chegou reclamando em casa relatando para a tia que seus colegas de 

sala de aula estavam agredindo-a verbalmente e físicamente pelo fato de a menina ser negra. A tia da garota 

indignou-se com o caso e foi reclamar na escola, alegando que a atitude da então diretora foi uma atitude de 

equivocada, pois sugeria que a menina agredida sentasse em locais que a separasse dos colegas de pele clara, ou 

seja, “cada um do seu lado sem possibilidade de mistura”. Esse é um caso tipicamente contrário ao que 

determinam as diretrizes curriculares para a educação do público quilombola. Sendo assim, nota-se que o corpo 

docente não tem a seu favor uma carga de conhecimento que venha a auxiliar o trabalho com esse público que 

necessita de uma metodologia de ensino peculiar. Esses profissionais carecem de saberes imprescindíveis para 

auxílio nessa forma de se trabalhar. 

Analisando essa questão na outra instituição estudada, a Escola Professor Luiz Alberto de Melo, é 

notável que o ato racista não é silenciado e sim discutido. A professora tenta interagir com o aluno, mostrando o 

histórico excludente que existe por trás dos estigmas e estereótipos racistas, ao passo que empenha-se em 

desconstruir o preconceito do aluno e da turma: 

 

L.B.: (...) eu lembro que um dos alunos... tem um aluno negro… que toda 

brincadeira… se aparecer um cheiro, um pum, alguém: “foi o M, foi o M”... e eu 

lembro que eu parei a aula e questionei “por que o M.? Por que tudo que acontece de 
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errado vocês dizem que é pra ele?” Aí aproveitei o momento pra gente falar sobre 

isso: “gente historicamente nós sofremos de… dizem que negro cheira mal (...)! Isso 

aí historicamente disseram muitas vezes que o negro não era inteligente... e eu não 

fiz uma faculdade? Aliás fiz duas. (...) A sociedade que colocou isso na cabeça das 

pessoas (...) Então é nesse momento que a gente aproveita pra desconstruir esse tipo 

de prática racista que acontece de uma forma sutil (L.B., 2017, entrevista oral). 

 

 

 

O compromisso dos docentes da escola do Pau D’arco com a execução do trabalho do conteúdo étnico-

racial extrapola as margens da escola, com o desejo de que outras escolas que não estão em território quilombola 

também abordem com mais ênfase a aludida temática. Um dos muitos entraves da comunidade com a rede 

municipal de ensino e a prefeitura da cidade foi o ato de propor um maior incentivo às outras escolas do 

município a incluir no conteúdo pedagógico a Lei 10.639/03 que obriga o ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana em todas as escolas, do nível fundamental ao médio, sejam elas públicas ou particulares. 

Proposta que não foi realizada, portanto não teve sucesso, pois foi engavetada: 

 

 

L.B.: Olha, infelizmente a gente não tem como mentir… na realidade sempre foi 

uma luta muito grande… dos profissionais dessa escola junto à Secretaria de 

Educação para que houvesse uma maior aceitação. Eu lembro que em 2009 foi 

elaborada uma proposta pedagógica que nós já tinhamos nosso PPP, mas que se 

trabalhasse nas outras escolas… porque a Lei 10.639 ela exigia isso, que veio como 

exigência por as escolas não trabalharem essa questão étnico- racial, a História da 

África e dos afro-brasileiro (...) a proposta foi engavetada, as outras escolas não 

tiveram realmente acesso e a gente assim, de certa maneira ficamos no nosso mundo 

aqui lamentando realmente por isso não acontecer (L.B., 2017, entrevista oral). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo em vista que este trabalho foi desenvolvido em duas escolas quilombolas do município de 

Arapiraca, pode-se notar a existência de um nítido contraste entre ambas as escolas no tocante ao trabalho das 

noções de negro, negritude e quilombola na educação básica. Porém, embora haja tal contraste - percebido 

através da observação participante dos pesquisadores - também é notável que ambas as escolas apresentam 

preocupação e que estão compromissadas com o seu caráter quilombola, e procuram fazer o trabalho disto 

inserindo seu caráter étnico-racial no trabalho pedagógico. 

Para tanto, destacamos como fator fundamental, no caso da Escola Professor Luiz Alberto de Melo, 

localizada na comunidade quilombola Vila Pau D’Arco, o fato de a mesma contar com uma equipe de docentes 

que estão ligados à militância e luta pela causa quilombola, além de terem profunda relação com a Associação 

Comunitária Quilombola da comunidade, levando em consideração que aquela equipe, em parceria com a 

Associação, desempenhou papel fundamental, em parceria com a Fundação Palmares, na busca pelo 

reconhecimento da comunidade em caráter quilombola. 

Tratando-se da escola de tempo integral Manoel João da Silva, localizada na comunidade quilombola do 

Sítio Carrasco, sua equipe pedagógica passou por um processo de forte renovação. Dessa forma, seus 

profissionais, em maioria, não compõem o quadro efetivo de docentes da escola, já que a maioria deles lá entram 

através de processo seletivo seriado realizado pela Prefeitura Municipal do Município de Arapiraca. Além de 

tudo, há o fato de que muitos dos professores não são oriundos daquela comunidade quilombola, o que já 

contrasta com a escola da Vila Pau D’Arco, esta que tem em seu corpo pedagógico professores que habitam na 

própria comunidade e que já são efetivos na Escola Professor Luiz Alberto de Melo. 

Em contrapartida, a escola em tempo integral Manoel João da silva ainda está dando passos iniciais em 

relação ao trabalho das noções de negro, negritude e quilombola no âmbito pedagógico-escolar. Isto devido ao 

déficit de professores que compõem o quadro efetivo da escola, além de um certo desinteresse no trabalho dessas 

temáticas. 

Esse fator, aliado à ausência de uma política pública de formação docente, por parte do poder público 

municipal, coloca ambas as escolas em um quadro de extrema precariedade para uma educação das relações 

étnico raciais positiva e, principalmente, segundo os princípios legais postos para uma educação quilombola, o 

que se agrava sobremaneira naquela escola com um quadro docente instável, resultando num grau maior de 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1461 

dificuldade para dar um tratamento pedagógico adequado aos casos de racismos na escola, resvalando para o 

divisionismo ou, muitas vezes, para a invisibilidade dessas situações, com sérios traumas para os envolvidos. 

Ademais, destaca-se que, naquela comunidade melhor alinhada com a associação quilombola e, portanto, com a 

luta política quilombola, ainda que não se disponha dos meios adequados, a postura militante da equipe 

pedagógica impulsiona para um compromisso político educacional que gera a busca de alternativas, como é o 

caso do projeto Ponto de Cultura da escola do Pau D’ Arco, que tem possibilitado uma série de ações afirmativas 

da cultura negra naquela comunidade. Um maior aprofundamento desses aspectos e dos seus impactos na 

subjetividade negra naquelas comunidades é condição necessária ao embasamento para a reivindicação 

organizada junto aos poderes públicos, a partir da demanda por investimentos imprescindíveis à construção de 

uma verdadeira escola quilombola. 
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RESUMO: Trata-se de um relato de experiência realizado por acadêmicos do curso de enfermagem da 

Universidade Federal de Alagoas Campus Arapiraca. A partir de nossa vivência em campo por meio de um 

projeto de extensão onde o foco está direcionado à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis, 

associando as lesões de colo uterino. Para o envolvimento com a comunidade, utilizamo-nos da prática de 

educação em saúde, ferramenta que nos permitiu aproximação e confiança para com as mulheres, permitindo-nos 

por meio das rodas de conversas, disseminar o conhecimento através de instruções que favoreceram uma 

comunicação ativa com o seu corpo. Favorecendo dessa forma, uma relação de confiança e aproximação com a 

assistência. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Educação, Saúde, Educação em saúde, Infecções sexualmente transmissíveis. 

 

Health education on prevention of sexually transmitted infections: case 

studies. 
 

ABSTRACT: The case studies carried out by academics of nursing course at the Federal University of 

Alagoas Arapiraca Campus. From our experience in the field by means of an extension project where the focus is 

directed to the prevention of sexually transmitted Infections, associating cervical lesions. For community 

outreach, so us the practice of health education, tool that allowed us to approach and confidence with women, 

allowing us through the wheels of conversation, spread the knowledge through statements that favored an active 

communication with your body. Favouring in, this way a trust and rapprochement with the assistance. 

 

KEYWORDS: education, health care, health education, sexually transmitted Infections. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente do Papilomavírus Humano – HPV. É o 

terceiro tumor mais recorrente na população feminina; vem antes do câncer de mama e do colorretal. É a quarta 

causa de morte de mulheres por câncer no Brasil (INCA, 2018).  

O câncer de colo do útero é o que apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção e cura. A melhor 

forma de detectar precocemente a doença é realizando o exame citopatológico do colo do útero, popularmente 

chamado de Papanicolau (CASARIN, 2011). Para isso, é preciso conscientizar a população feminina da 

importância de se fazer o exame e isso ocorrerá através da promoção e educação em saúde.  

A educação em saúde é um método que possibilita que possibilita aos indivíduos a compreensão do 

processo saúde-doença e favorece a adoção de diferentes maneiras para o enfrentamento dos problemas (LEITE, 

2015). Nesse contexto, a participação no projeto de extensão (Prevenção na atenção primária das lesões de colo 

uterino e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vinculado à Universidade Federal de Alagoas, Campus 

Arapiraca, a presente proposta, pretende promover a formação profissional, dentro de uma concepção ensino-

serviço-comunidade, com abordagem integral no processo saúde-doença e ênfase na análise da situação de saúde 

de mulheres socialmente vulneráveis voltadas para a prevenção e detecção do câncer do colo do útero e doenças 

associadas, organização e execução de práticas de saúde e círculos comunitários adequados ao enfrentamento 

dos problemas existentes voltados à transformação social nessa perspectiva.  
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OBJETIVO 
 

Relatar a experiência de acadêmicos na educação em saúde para a prevenção e controle das infecções 

sexualmente transmissíveis junto a grupos de pessoas da comunidade.  
 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Trata-se de um relato de experiência elaborado a partir das vivências dos discentes de enfermagem, 

auxiliados pelas professoras ligadas à coordenação do projeto de extensão “Prevenção na atenção primária das 

lesões de colo uterino e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)”. Trabalhamos a educação em saúde sobre 

as Infecções Sexualmente Transmissíveis no Terceiro Centro de Saúde de Arapiraca/Alagoas com profissionais e 

usuários do estabelecimento. Este local possui 3 enfermeiros vinculados a 3 diferentes áreas da Estratégia Saúde 

da Família e grupos de pessoas com variada faixa etária e sexo.  

Nos meses de Julho a Agosto de 2018 foi abordado o assunto Autoconhecimento do corpo feminino e 

Higiene Íntima, realizando dinâmica, roda de conversa e quiz, como forma de avaliar o conhecimento do grupo 

antes e depois da explicação, obtendo resultados positivos. Já para os profissionais foi explicado sobre o projeto 

de pesquisa “Avaliação da Diferença do Tempo de Cicatrização das Lesões do Colo Uterino em Mulheres que 

usaram Pomada Ginecológica de Barbatimão com ou sem Nanopartículas de Prata”,e sua importância. 

Ministrada na mesma Unidade Básica de Saúde, teve finalidade de unir Unidade, Pesquisa e Extensão, para 

proporcionar a difusão e intercâmbio de conhecimento na área voltada a Saúde da Mulher.  
 

RESULTADOS 
 

A procura pela informação sobre a saúde do corpo feminino não é prática entre as brasileiras. Além de 

haver muitos tabus acerca do assunto, a mulher do século XXI enfrenta uma rotina frenética, a qual não permite 

cuidado rotineiro e constante com a saúde. Nesse sentido, realizar as ações de educação em saúde não foi tarefa 

fácil; determinar os grupos para realizar as discussões exigiu dos alunos uma análise crítica no que diz respeito 

ao conteúdo abordado, bem como a faixa etária e a forma a qual seriam direcionadas às ações de educação em 

saúde.  

Diferente do que se esperava, a comunidade interagiu as indagações realizadas pelo grupo de alunos, 

além disso, criou-se um vínculo o qual foi essencial para que essas mulheres pudessem externar os assuntos de 

interesse do grupo.  

Quando realizadas no Centro de Referência Integrado de Arapiraca (CRIA), as rodas de conversa 

também contaram com a presença de homens, o que viabilizou uma aproximação desse público com o universo 

feminino, uma vez que as discussões, inicialmente, abordaram a higiene íntima feminina e o conhecimento sobre 

corpo da mulher. Assim, essa prática oportunizou um momento singular para os alunos, pois houve a necessidade 

de tratar do assunto de maneira a aproximar os homens do mesmo universo. Deste modo, os alunos 

desenvolveram a retórica com o intuito de prender a atenção dos envolvidos, já que esses não eram pauta da 

discussão. Por fim, vale ressaltar a relevância do QUIZ para o enriquecimento das ações, sobretudo no que tange 

à otimização dos trabalhos, bem como na conquista de um feedback acerca do que foi desenvolvido; o 

instrumento serve tanto para avaliar o que foi absorvido, como para compreender o nível de conhecimento das 

mulheres de cada grupo. 

  

CONCLUSÃO 
 

A prática de educação em saúde desempenha uma forte medida na prevenção às infecções sexualmente 

transmissíveis, de maneira universal. Na assistência, manter uma comunicação ativa entre profissional de 

saúde/paciente propicia a formação e intensificação de vínculo no processo saúde-doença. Além de estabelecer 

promoção a saúde nas dimensões família/comunidade. Não obstante, é de responsabilidade do enfermeiro, 

despertar na população a consciência das vulnerabilidades expostas para que estas não ocupem uma posição de 

destaque em suas vidas. 
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Energia solar fotovoltaica: 

potencial nordestino e seus impasses políticos e econômicos para a micro e 

minigeração distribuída.   

 
Silvanney Stonny Cordeiro Wanderley (1) ; Mauricio de Siqueira Silva (2)  

  
(1) Estudante; Faculdade Maurício de Nassau; Santana do Ipanema, Alagoas; stonnyw@hotmail.com; (2) 

Professor; Universidade Federal de Pernambuco. 

 

RESUMO: Este estudo objetivou analisar os desafios e dilemas enfrentados pelos consumidores civis que 

desejam produzir energia elétrica por fonte solar através da Micro e Minigeração Distribuída. Tendo em vista os 

problemas encontradas pelos mesmos, como, grande espera pela ativação do sistema além do alto custo e 

analisando o fato do Brasil ter independência energética suficiente para reformular sua matriz e produzir energia 

de forma limpa e sustentável – com destaque para sua capacidade solar no Nordeste, visou-se explorar os 

impasses políticos e econômicos que atrasam o crescimento da energia solar na região, bem como fazer um 

diagnóstico sobre a geração de energia convencional atual, além de analisar as políticas de incentivos à Micro e 

Minigeração Distribuída, o potencial e quantidade produzida no Nordeste de energia solar por esse meio e, 

destacar os benefícios dessa fonte. Para tanto, foi utilizado como método de coleta de dados a pesquisa 

bibliográfica, através do estudo levantado no referencial teórico sobre os dilemas e desafios da energia solar por 

meio da Micro e Minigeração Distribuída no Brasil, com um olhar especial para o Nordeste que apresenta o 

maior potencial. A partir da análise de dados, foi possível notar a importância da Micro e Minigeração 

Distribuída na região, tendo como destaque o fraco conhecimento da população sobre o sistema devido, fraco 

incentivo do poder público e a demora das distribuidoras em ativá-lo. Assim, esses três fatores se impõem como 

os maiores desafios do crescimento do uso da energia solar na região e no Brasil como um todo.  

  

PALAVRAS-CHAVE: matrizes energéticas; energia renovável; meio ambiente. 

 

Photovoltaic Solar Energy: Northeastern potential and its political and 

economic obstacles for the micro and distributed mineration. 

 
ABSTRACT: This present study aimed to analyze the challenges and dilemmas faced by civilian consumers 

who wish to produce electric energy per solar sources through Micro and Distributed Mineration. Considering 

these difficulties and analyzing the fact that Brazil has sufficient energy independence to reformulate its matrix 

and to produce energy in a clean and sustainable way - with emphasis on its solar capacity in the Northeast, it 

was aimed at exploring the political and economic impasses that delay solar energy growth in the region, as well 

as to make a diagnosis about the current conventional energy generation and its inefficiency, besides analyzing 

the policies of incentives to the Micro and Distributed Mineration, the potential and quantity of solar energy 

produced in the Northeast by this means and, the benefits of this source. In order to do so, the bibliographical 

research was used as a method of collecting data, by means of a study based on the theoretical reference on the 

dilemmas and challenges of solar energy through Micro and Distributed Mineration in Brazil, with a special look 

at the Northeast that presents the potential. From the data analysis, it was possible to note the importance of the 

Micro and Distributed Mineration in the region, highlighting the poor knowledge of the population about the 

system due to the non-incentive of the public power and the delay of the distributors in activating it. Thus, these 

three factors impose themselves as the greatest challenges of the growth of solar energy usage in the region 

Northeast and in Brazil as a whole. 

 

KEYWORD: energy matrices; renewable energy; environment.  

 

INTRODUÇÃO  

 
Diante de um cenário onde cada vez mais há um aumento no consumo de energia elétrica, a produção 

por meios renováveis é um tema bastante discutido na atualidade. No Brasil isso não é diferente, primeiro por 

mailto:stonnyw@hotmail.com
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conta de seu tamanho territorial, como afirma Filho (2003), por ser um país de tamanho continental, o Brasil é 

um dos países com maior potencial para gerar energia por as mais diversas fontes, principalmente as renováveis. 

Nesse sentido, e de acordo com Portal Boreal Solar (2016), a Região Nordeste do Brasil apresenta o 

clima mais quente do país, logo, apresenta o maior potencial para a energia solar fotovoltaica. Nesse contexto, a 

justificativa da proposta deste trabalho visa apresentar os gargalos que impedem a região de ser referência 

nacional na produção de energia elétrica fotovoltaica.   

Ainda de acordo com o Portal Boreal Solar, esse tipo de fonte, no futuro, será uma das formas de 

geração de energia renovável que estará cada vez mais presente na vida da população brasileira. Isso se deve ao 

fato do aumento do consumo de energia que vem crescendo consideravelmente em todo planeta. Além disso, a 

energia solar apresenta um grande aliado para sua geração de forma cooperativa, trata-se da Micro e Minigeração 

distribuída. 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (2016), a Micro Geração Distribuída refere-

se a uma central geradora de energia elétrica com potências menor ou igual a 75 quilowatts, por sua vez, a 

Minigeração pode ter uma potência instalada superior a 75 kW. Assim, esse primeiro método é voltado para a 

população de baixo consumo e que pretende produzir sua própria energia, através de fontes como a solar e 

eólica, por exemplo. 

Assim, agora sabemos que a energia solar fotovoltaica busca também suprir as necessidades dos 

consumidores que desejam produzir sua própria energia através da Micro e da Minigeração Distribuída, trazendo 

uma série de benefícios, como assinala o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) (2016), o consumidor protege o 

meio ambiente - pois esse tipo de fonte agride a natureza da menor forma possível já que é alimentado por raios 

solares, e ao mesmo, tempo obtém desconto significativo na conta de luz mensal.  

Diante de uma população estimada em 207 milhões de habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) (2017), o país vem sofrendo com o aumento no número de apagões que estão associados ao 

enfraquecimento da nossa principal fonte de geração de energia. Segundo a (ANEEL) (2017), a fonte hídrica 

responde por mais de 60% da geração de energia nacional. Nesse sentido, quando há crises hídricas, o Brasil 

enfrenta problemas de abastecimento elétrico e é obrigado a acionar as usinas termelétricas, que são usinas 

poluentes e que produzem energia cara. Assim, a Energia solar é vista como uma provável solução para esse 

problema através da fragmentação da matriz. 

De tal maneira, o estudo tem como objetivo explicar os bloqueios político-econômicos que engasgam 

esse tipo de geração no Nordeste diante do seu grande potencial. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas, além de 

análises de relatórios de documentos da ANEEL. Essa, baseou-se em publicações científicas e documentais da 

área de energia solar fotovoltaica, além de exploração de dados históricos e atuais sobre a atual situação da 

matriz energética brasileira, da participação da principal fonte energética do país e o caminho das fontes 

renováveis. Assim, os principais contribuintes que embasaram a pesquisa foram a ANEEL e o professor Heitor 

Scalambrini Costa103, colaborando de forma significativa para o estudo. 

No que tange as técnicas e os instrumentos para coletas de dados, como foi comentado anteriormente, 

foi necessária a utilização de dados bibliográficos de livros, artigos científicos, documentos eletrônicos, revistas, 

periódicos e relatórios, além de pesquisa documental, como: documentos de instituições governamentais, com 

destaque para os relatórios da ANEEL.  

No que se refere a pesquisa bibliográfica, Gil (2007, p. 50), destaca que:  

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos 

seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios 

podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo número de 

pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo. 

 

                                                             
103 Graduado em Física pela Universidade de Campinas/SP, mestrado em Ciências e Tecnologias Nucleares na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e doutorado em Energética - Université d'Aix-Marseille III 

(1992). Atualmente é professor da UFPE.  
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Tendo como respaldo o autor, a presente pesquisa bibliográfica, teve como principal instrumento, os 

registros institucionais, nos quais, foram fundamentais para a análise de como caminha e como é formada matriz 

energética brasileira. Além disso, possibilitaram analisar os impactos na sociedade, além do que possibilitou um 

estudo sobre a perspectiva de geração futura de energia à base da fonte solar no Nordeste e das políticas de 

incentivos do governo, levando em consideração também os entraves para a Micro e Minigeração Distribuída na 

região. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Como foi destacado anteriormente ao longo do estudo, o Nordeste tem o maior potencial para gerar 

energia elétrica através da fonte solar fotovoltaica. Veremos agora os 3 principais fatores que impedem a região 

de se tornar uma referência nacional, que são: Governo, Distribuidoras e insuficiente conhecimento dos 

Consumidores. 

Assim, tudo começa pelo fraco conhecimento dos consumidores em relação ao sistema, como destacado 

pela Greenpeace/ Market Analysis (2013),  

 

Ao avaliar o quanto já ouviram falar sobre a proposta do governo de microgeração 

de energia renovável no último ano, apenas 3 em cada 10 brasileiros afirmam 

conhecer muito ou alguma coisa sobre o tema. A grande maioria (71%) indica estar 

pouco ou nada ciente desta proposta apenas 3 em cada 10 brasileiros afirmam 

conhecer o sistema de micro ou minigeração.   

 

 

Entretanto, isso não é por acaso, pôde-se observar na pesquisa, que, segundo Costa (2015), um dos 

principais fatores para isso ocorrer é o fato de que as distribuidoras - que são privadas, não almejarem que os 

consumidores produzam sua própria energia, escondendo - de certa fora, essa possibilidade da população e 

atrasando o processo de implantação daqueles que desejam obter o sistema. Além disso, mesmo os que sabem 

apresentam uma baixa renda, o que impossibilita a aquisição do sistema. Para agravar a situação, está o governo 

ou poder público, responsável por privatizar essas distribuidoras e agora ficar à mercê das mesmas e não 

estimular a divulgação sobre propostas de Microgeração. Ainda de acordo com a pesquisa realizado entre 

parceria da Greenpeace e Market Analysis, a região Nordeste é a que possuía o menor conhecimento sobre o 

assunto. Isso pode ser observado na figura a seguir: 

 

Figura I - Conhecimento da proposta oficial do governo sobre a Microgeração por região (N=806) 

             
Fonte: Greenpeace/ Market Analysis, (2013). 

 

Pode-se observar na figura I acima, que a região Centro-Oeste é a que possuía o maior conhecimento 

sobre a proposta, onde 9% das pessoas sabem muito sobre o assunto da Microgeração no Brasil. Mas o que 

chama a atenção é o fato do Nordeste – apesar de ser a região de maior potencial solar, aparecer com o menor 

conhecimento entre todas as regiões, na qual, 53% das pessoas afirmaram não saber nada sobre a proposta do 

governo. Dessa forma, esse fato nos leva a pensar que se a maioria da população nordestina tivesse um 

conhecimento maior do sistema, o número de instalações poderia ser maior na região. Esse fator, aliado com a 

pressão exercida pelas distribuidoras privadas e a negligência do governo nos faz chegar ao nosso objetivo geral 

sendo então classificados como os motivos que impedem o aproveitamento em maior número do potencial 

nordestino de produção de energia solar diante da alta capacidade da região.  
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Ao analisar as virtudes e consequências da produção da energia convencional, foi visto que a fonte 

hídrica responde por mais de 60% da matriz energética brasileira, o país é dependente da mesma, ficando 

vulnerável às possíveis crises hídricas que podem acontecer ao longo dos anos. 

A explicar o bloqueio político-econômico que engasga esse tipo de produção, foi observado que no 

Nordeste é pouco aproveitado seu potencial diante da sua alta capacidade, motivo esses que não são únicos da 

região, mas também o Brasil como um não aproveita à produção de energia solar fotovoltaica por pouco 

incentivos e vista grossa do governo. Como pôde ser observado no estudo, as políticas exercidas ao longo dos 

anos beneficiaram a fonte hídrica, pois a mesma responde por mais de 60% da geração de energia, deixando de 

lado outras opções de fontes alternativas. Além disso, todas as distribuidoras estatais foram privatizadas, fazendo 

com que as mesmas exercessem maior poder que o próprio governo, que agora só regulamenta a geração de 

energia no país. Como consequência, o Brasil sofre para abastecer o consumo nacional com as crises hídricas 

que assolam o assola em determinados períodos de tempo. Como o lado econômico pesa mais na balança que as 

políticas vigentes, as distribuidoras pensam apenas no lucro e não na qualidade da energia fornecida e não 

querem o crescimento da Micro e Minigeração Distribuída para não diminuírem os lucros internos, dificultando 

assim o lado do consumidor.  Assim, novamente explica Costa (2015, p. 4): 

 

O lobby das empresas concessionárias, 100% privadas, dificulta o processo através 

de uma burocracia infernal, que nem todos que querem instalar um sistema solar 

estão dispostos a enfrentar. Enquanto que em dois dias você instala os equipamentos 

na sua residência, tem que aguardar quatro meses para estar conectado na rede 

elétrica. 

 

 

Supõe-se então, que a demora na tramitação de aquisição e instalação do sistema seja um dos fatores 

que faz com que o consumidor se sinta desestimulado a implantar em sua residência esse tipo de sistema. 

 

CONCLUSÃO  

 
Portanto, o desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o Nordeste possui 

grande potencial para a geração de energia elétrica por fonte solar através da Micro e da Minigeração 

Distribuída. Ao trabalhar esse conteúdo, foi possível avaliar os motivos que impedem o crescimento da energia 

solar na região, nos quais, estão relacionados ao desconhecimento dos consumidores e também da renda dos 

mesmos, lobby das distribuidoras e negligência do poder público. Assim, esta pesquisa contribuiu com a 

comunidade acadêmica e local, disseminando o potencial nordestino, a ideia e o desejo de produzir energia 

através desse tipo de geração.  

De um modo geral, há interesse muito forte para produzir a energia por fonte solar para aqueles que 

conhecem e podem ter acesso ao sistema. Entretanto, apesar do potencial, o Brasil ainda é ineficiente quando o 

assunto é Micro e Minigeração, por consequência, há muita espera quando o consumidor deseja instalar esse tipo 

de sistema em sua residência, levando mais de 150 dias até a ativação do mesmo. A consequência disso tudo, é a 

fraca presença dos sistemas nas casas nordestinas e das demais regiões no Brasil, fazendo com que o mesmo 

esteja muito atrás de outros países no mundo, que apresentam fraco potencial, mas que possuem fácil tramitação 

e políticas mais efetivas.  

Dessa maneira, a reformulação na matriz energética com maior participação das fontes renováveis - 

principalmente a solar, traria uma série de benefícios para a população. Através deste tipo de geração implantada 

nas áreas urbanas e em regiões mais extremas possíveis no Nordeste, seria reduzida a carga do abastecimento por 

fontes hídricas, ajudando assim a matriz energética brasileira que deixaria de ativar as termelétricas que 

contribuem para a poluição do meio ambiente, além de produzir uma energia cara.    

As conclusões anteriores foram possíveis graças às leituras de fontes bibliográficas e relatórios, com 

destaque maior para os artigos de Heitor Scalambrini Costa, que possibilitou a esse estudo uma ideia mais crítica 

e construtiva no que tange ao tema de energia solar e os impasses políticos e econômicos no Brasil. Além disso, 

as informações exploradas e fornecidas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica foram de fundamental 

importância para a contribuição de dados históricos e atuais e compreensão do estudo.  

Dada a importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de projetos que visem a 

disseminação da ideia da Micro e Minigeração Distribuída no Brasil e principalmente no Nordeste, que tem o 

maior potencial e a maior necessidade dos benefícios da implantação do sistema. Projetos, palestras e seminários 

realizados pela área acadêmica poderiam levar o conhecimento dos benefícios da energia solar à população e 

contribuir para a renda familiar, além de preservar o meio ambiente.  
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Por fim, mediante o exposto, ao analisar os motivos que impedem o aproveitamento em grande escala 

do potencial nordestino de produção de energia solar visto o grande potencial da região, o estudo pôde contribuir 

de forma significativa para todos que desejem produzir pesquisas sobre o tema, além de levar à toda 

comunidade, o conhecimento sobre a energia solar fotovoltaica e entender que os motivos pela qual a mesma não 

deslancha no Brasil vão além do fraco conhecimento do consumidor. É preciso olhar de forma especial o 

potencial presente na nossa região e investir em uma das fontes que provavelmente será o ponto de fuga para 

sustentar o crescimento do consumo nacional de energia.   
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RESUMO: Nos últimos anos tem se tornado perceptível através das mídias e do nosso convívio social que as 

ciências estão sempre em busca de alternativas para diminuírem as proliferações de doenças que se alastram por 

todo espaço geográfico. Este trabalho traz uma discussão sobre a importância da geografia, trazendo notórias as 

reflexões, discussões até que se sistematiza como ciência, e a sua importância na contemporaneidade, e a 

contribuição da Geografia da Saúde para a sociedade. O objetivo do trabalho foi realizar uma abordagem 

geográfica da distribuição da Dengue no espaço urbano palmarino, nos anos de 2014 e 2015. A metodologia para 

realização dessa pesquisa baseou-se em estudo bibliográfico, com autores que abordam o assunto, documental, a 

partir de registros oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e pesquisa de campo, com a aplicação de 

questionários no bairro Sagrada Família. Os resultados aponta que o período chuvoso é o que mais houve 

proliferação do mosquito, e um dos motivos e o armazenamento de água de forma inadequada. A pesquisa 

mostrou também a falta de políticas públicas e de ações efetivas que possam conscientizar e educar a população 

no combate ao mosquito.  
 

PALAVRAS-CHAVE: dengue, espaço, distribuição  

 

Health geography: an approach to the distribution of arboviral diseases  
 

ABSTRACT: In the last years it has become perceptible through the media and our social life that the 

sciences are always in search of alternatives to diminish the proliferations of diseases that spread through every 

geographical space. This work brings a discussion about the importance of geography, bringing the reflections, 

discussions until it is systematized as science, and its importance in the contemporaneity, and the contribution of 

the Geography of Health to the society. The objective of the study was to carry out a geographical approach to 

the distribution of Dengue in the urban space palmarino, in the years 2014 and 2015. The methodology for 

conducting this research was based on a bibliographic study, with authors that approach the subject, 

documentary, from official records of the Municipal Health Department and field research, with the application 

of questionnaires in the Sagrada Família neighborhood. The results indicate that the rainy season is the most 

mosquito proliferation, and one of the reasons and inadequately storing water. The research also showed the lack 

of public policies and effective actions that can raise awareness and educate the population in the fight against 

mosquitoes. 

 

KEYWORDS: dengue, space, distribution 

 

INTRODUÇÃO  

 
Nos últimos anos tem se tornado perceptível através das mídias e do nosso convívio social que as ciências 

estão sempre em busca de alternativas para diminuírem as proliferações de doenças que se alastram por todo 

espaço geográfico, e a questão da saúde tem sido alvo de muitas discussões, e tem se tornado tema de estudos em 

congressos acadêmicos.   

 

O XII Encontro Nacional de Geógrafos, promovido pela Associação de Geógrafos 

Brasileiros – AGB –, em Florianópolis, em julho de 2000, demonstrou que os 

geógrafos brasileiros já estão envolvidos com tais inquietações [referindo-se a Saúde 

Urbana]. (GUIMARÃES 2001 apud CARVALHÊDO e LIRA, 2008 p.2).  
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Podemos dizer que foi um marco tão importante para geografia, pois aconteceu pela primeira vez na 

historia. Foi considerado pelos coordenadores um evento de muito sucesso onde participou geógrafos de diversas 

partes do país. 

É refletindo nisso que esse trabalho discute a importância de se estudar a saúde a partir de um olhar 

geográfico, pois de acordo com Santiago (2011) apud Alievi e Pinese (2013) podemos dizer que a geografia da 

saúde preocupa-se com a evolução da saúde nas populações. Dessa maneira, concorda-se que torna-se essencial 

o estudo dos fatores geográficos no aparecimento de doenças em uma comunidade, pois para que possa conhecer 

o estado da saúde de uma região é preciso valer os estudos de geografia  (SANTOS 2010 p. 43). Estudar como se 

dá a distribuição da dengue na cidade de União dos Palmares, entender os fatores que contribuem para o 

crescimento dos casos e como fazer para a diminuição dos casos de dengue no município.  

 

 O complexo do dengue que nos dias de hoje, é constituída pela interligação do 

homem (social e biológico, individual e coletivo imune e suscetível) com vetores 

(gêneros Aedys) o vírus, (com seus sorotipos e genótipos) e o meio-técnico-

cientifico-informacional. Assim a doença é o elo visível que mostra a união dessas 

variáveis. A sua atual configuração no espaço geográfico depende da imbricação 

dessas relações.  (CATÂO, 2012 p.26). 

 

 

Nesse sentido, para buscar compreender os possíveis motivos da proliferação do dengue em União dos 

Palmares, o objetivo foi fazer uma abordagem geográfica da distribuição da Dengue no espaço urbano 

palmarino, nos anos de 2014 e 2015.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 Foi realizada pesquisa bibliográfica e de campo. No trabalho de campo foram utilizados, entrevistas, 

registros fotográficos e análise documental. No que diz respeito à pesquisa de campo, realizou-se na cidade de 

União dos Palmares AL, especificamente no bairro Sagrada Família que fica localizado às margens da BR 104. 

 Para que pudéssemos aplicar o questionário de modo que obtivéssemos as respostas satisfatórias para 

fins desta pesquisa e posteriormente dialogar com os mesmos a respeito do que havíamos propostos no roteiro da 

entrevista, tivemos que frequentar o bairro durante alguns dias para que as pessoas nos conhecessem, pois se 

trata de um bairro onde se precisa ter alguns cuidados no que diz respeito a violência, Realizamos a aplicação 

destes instrumentos no decorrer de uma semana, em horários que variavam, dias no matutino e dias no 

vespertino.  

Quanto aos registros fotográficos, cabe aqui salientar que o mesmo aparecerá de modo mais evidente na 

parte da pesquisa que trata em apresentar os resultados e discussões.   

A análise documental foi a partir de registros oficiais da Secretaria Municipal saúde, nos meses de 

janeiro de 2014, á dezembro de 2015 foi possível analisar alguns documentos. Essa análise documental é 

semelhante à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes/Enquanto a 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado 

assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. (GIL, 2002 p.45). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A pesquisa foi realizada na cidade de União dos Palmares, no período de 07/01/2014 a 30/11/2015. O 

bairro Sagrada Família está localizado as margens da BR 104, nesta cidade, onde é possível entender alguns 

fatores que contribuíram para que, no ano de 2014 e 2015, tivessem índices elevados de focos de dengue. 

O bairro Sagrada Família é um bairro simples, onde moram cidadãos que vivem uma vida sofrida, não 

apenas da desigualdade social como também da ausência de políticas públicas e, essa realidade é visível ao 

adentramos no bairro (figura 1). 

 

 

 

 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Entrada do Bairro Sagrada Família 

Fonte: Pesquisa aplicada (2016). 

 

 

Áreas de maior ocorrência da doença  

 

No bairro Sagrada Família foi constatado pela secretaria municipal de saúde no período de 10/11/2014 a 

23/12/2015 o maior incidente de focos de dengue. A pesquisa revela que a coleta de lixo é realizada três vezes 

por semana, no entanto, todas as ruas não são atendidas, pelo difícil acesso e infraestrutura, totalizando apenas 

13,3% do bairro. Assim, os moradores descartam o lixo nos terrenos baldios (Figura 2).  Observaram-se 

condições de moradias precárias como esgoto a céu aberto e a maioria das ruas sem calçamento. 

 

  
Figura 2 - Lixo jogado em terrenos baldios  

Fonte: Pesquisa aplicada (2016). 

 

Esses locais tornam-se produtores e proliferadores do mosquito. As residências são próximas a esses 

“pontos de lixo”, nesse sentido “as larvas passam a maior parte do tempo alimentando-se, principalmente de 

material orgânico acumulado nas paredes e fundo de depósitos” (FUNASA, 2001, p. 12). É um lugar onde 

encontramos acúmulo água da chuva, podendo atrair o aedes aegypti. Em lugares assim existem muitas garrafas, 

tampinhas, depósitos de margarinas etc. Sendo assim tornam-se fáceis criadouros de larvas para o mosquito, pois 

o mosquito precisa de água limpa e parada para depositar suas larvas. Verificou-se que 73%, têm sistema 

sanitário e 23% fossas sépticas (Figura 3).  



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1474 

 
Figura 3 – sistema de esgoto 

Fonte: Pesquisa aplicada (2016) 

 

Verificou-se que, o sistema de esgoto é precário, frequentemente apresentado problemas de entupimentos. 

Verificou-se ainda, que a demora em consertar as tubulações é grande, causando transtorno à população. 

Concordando com Corrêa, quando diz que: 

 

Aos olhos da população de baixo nível de renda, o Estado representa uma instituição 

que não cumpre seus deveres, não atende às crescentes necessidades coletivas de 

certas áreas da cidade (CORRÊA 1995, p. 83).   

 

 

Esse fato é visível, conforme apresenta a figura 4. A falta de infraestrutura de sanemaento é um grande 

problema no bairro Sagrada Família. Entendeu-se que, os gestores municipais devem atenterem para equalizar 

esses problemas, melhorando a qualidde de vida da população.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - esgoto a céu aberto 

Fonte: Pesquisa aplicada (2016) 

 

Muitas ruas do bairro não são pavimentadas. Foram encontrados dejetos de animais, fezes, água das 

torneiras descartadas nas ruas, fatores que contribuem para a proliferação do mosquito. Vale salientar que 73% 

destes moradores tenham o sistema de esgoto, esse esgoto muitas vezes vai para ruas, não funcionando em 

sistemas de tubulações e sim a céu aberto, atraindo vários mosquitos, provocando um mal cheiro aos que residem 

nas intermediações. 

Na pesquisa constatou-se que 67% das ruas não têm calçamentos, isso significa dizer que no verão os 

moradores sofrem com a poeira e no inverno sofre com a lama, isso dificulta o acesso de transportes. No entanto, 

33% do bairro é calçado, mas, os moradores, diz  não muda muito, pois as casas são de baixos custos, sem 

interesses do setor imobiliários, casas bem populares, concordamos com Corrêa quando diz: 

 

Criam-se loteamentos populares nas periferias urbanas: enchentes, mosquitos, valas 

negras, crimes, esquadrão da morte horas e horas perdidas em precários transportes 

coletivos. (CORRÊA 1995, p.19).  

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1475 

Os moradores foram questionados se conheciam alguém que já foi picado pelo mosquito, 84% dos 

entrevistados disseram que sim, conhecem muitos desse que foram picados; são parentes próximos deles 

mesmos, ou os próprios (Figura 5). 

 

 
Figura5 – conhecimento de pessoas picado pelo mosquito 

Fonte: Pesquisa aplicada (2016) 

 

Apenas 16% dos entrevistados não têm o conhecimento de alguém que já foi picado pelo mosquito. Nesse 

percentual estão representados aqueles que não convivem no bairro diariamente, busca sua fonte de renda em 

outras localidades. 

De acordo com a figura 6, cerca de  43%, da população reside no bairro, cerca de 10 de anos. O tempo de 

residência dos moradores no bairro Sagrada Família mostra que o descaso das autoridades competentes não é de 

agora. Em contrapartida, 17% dos entrevistados moram no bairro a mais de vinte anos e assim como os demais, 

já percebem o descaso quanto à falta de políticas públicas de saúde voltadas a população. 

 

 
Figura 6 - tempo de moradia 

Fonte: Pesquisa aplicada (2016) 

 

O local em que realizamos a pesquisa é um bairro afastado do centro da cidade e, considerado como um 

bairro periférico, o que de fato é. O espaço onde a pesquisa foi realizada é um espaço urbano, Entretanto, vale 

destacar que: 

 

As reivindicações dizem respeito ao direito a uma habitação decente, ao acesso aos 

vários equipamentos de consumo coletivo como água, esgoto, ao direito de 

permanecer no local da residência e não ser transferido compulsoriamente, ou seja, 

reivindicações pelo direito a cidade (CORRÊA, 2007, p. 82). 

 

 

Sendo assim, é local onde as pessoas não dispõem de políticas públicas que atendem as suas 

necessidades, não apenas para as questões de saneamento básico, saúde, asfalto e outros, mas até mesmo de 

educação, moradia, lazer entre tantas. É fato que em 2014 e 2015 os maiores índices de focos do mosquito da 

dengue ocorreram no bairro Sagrada Família. De acordo com (Santos 1993 apud Costa 1999), “O homem, 
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porém, não é apenas o habitante de um determinado lugar, mas é também o produtor, o consumidor e membro de 

uma classe social, que ocupa um lugar específico e especial no espaço, e isto também define o seu valor”.  

Foi perguntado aos entrevistados se eles vissem o mosquito da dengue você o conheceria? Obteve-se que, 

47% da população conhece o mosquito uma vez que eles disseram que o conhecem porque parece como um 

pernilongo e tem listras brancas espalhadas pelo corpo como também tem conhecimento sobre seus sintomas. 

Porem o que nos deixa á pensar é que os 53% não conhecem o mosquito e logicamente seus sintomas também 

não, Verifica-se a falta de esclarecimento, palestra e vistas dos órgãos competentes, é de grande importância que 

todos tenham o conhecimento do mosquito e de seus sintomas para que assim todos possam através do 

conhecimento se proteger mais e assim poder combate-lo e eliminá-lo (figura 7). 

 

  
Figura 7 - Imagem do mosquito da dengue 

Fonte: Disponível em: http://www.jaimebruning.com.br/blog/dengue-nao-se-pega-se-fabrica/ 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O mosquito Aedes aegypti mede menos de um 

centímetro, têm aparência inofensiva, cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas, costuma picar nas 

primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde, evitando o sol forte, mas, mesmo nas horas quentes, ele pode 

atacar à sombra, dentro ou fora de casa. Há suspeitas de que alguns ataquem durante a noite. O indivíduo não 

percebe a picada, pois não dói nem coça no momento.   

O mosquito da dengue é muito pequeno e também parecido com uma muriçoca, fica quase imperceptível 

ver ao olho nu, as características que os diferenciam quanto ao formato e algumas coisas específicas. Mas 

quando ele pousa em algum lugar fácil de ser visto fica perceptível, suas listras brancas no seu corpo, devem-se 

ter todos ou cuidados principalmente quando o reconhecemos, pois se for picado pelo mosquito os sintomas 

aparecem no terceiro dia.  

Com relação à renda dos moradores do bairro, verificou-se que a maioria ganha mais de um salário 

mínimo. Observou-se que alguns moradores sentiram-se constrangidos em falar sua renda mensal. Muitos 

ganham esses valores fazendo bico ou benefícios do Governo Federal (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - renda familiar 

Fonte: Pesquisa aplicada (2016) 

 

Observou-se que os moradores representados por aqueles que ganham menos de um salário mínimo, ou 

seja, 10%, vivem apenas com o benefício do bolsa Família. 
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O trabalho de combate a dengue (Figura 9) é sem dúvida um trabalho em equipe em que o agente de 

endemias tem um papel importante, pois de acordo com o Ministério da Saúde 2013 são: 

  

Atribuições do Agente de Saúde Visitar de 20 a 25 imóveis/dia; Realizar minuciosa 

pesquisa larvária nos imóveis definidos no estrato; Coletar e preencher os rótulos 

dos tubitos; Registrar as informações no formulário BCL; Repassar, ao final do dia, 

o BCL devidamente preenchido ao supervisor (Ministério da Saúde, 2013, p. 25). 

 

 

  
Figura 9 - o trabalho de combate no bairro Sagrada Família 

Fonte: Pesquisa aplicada (2016) 

 

Quando perguntamos aos moradores do bairro Sagrada Família em relação ao trabalho de combate ao 

mosquito da dengue, 50 % dos moradores disseram que é bom, que os agentes têm visitado suas casas e feito seu 

trabalho; já 33 % disseram não é tão bom assim; deveriam fazer mais para combater o mosquito, 17% disseram 

que é ruim e poderiam fazer mais não apenas pelo bairro como também por toda cidade. Tanto os 33% como os 

17% falaram que seria importantíssimo à presença do carro fumacê para diminuição do mosquito no bairro. 

Entretanto o que nos deixa sem resposta, é o índice de casos de dengue neste bairro. Segundo os dados da 

secretaria de saúde que o trabalho de combate a este mosquito estar sendo realizado, porque ainda continua tão 

alto o índice de casos neste bairro?  

Observou-se que esta questão não estar ligada somente aos agentes de endemias, mais também os órgãos 

públicos da nossa cidade que não tem cumprido com seu trabalho e tem prejudicado ainda mais esta população, 

pois a partir do momento em que o governo passar a ter um olhar diferenciado a este bairro e iniciar um 

saneamento básico, tirar os lixos das ruas, os esgotos e conscientizar melhor a população aí sim, veremos que a 

população estar sendo bem cuidada, não só pelos agentes de endemias mais também por toda equipe da 

coordenação de combate a dengue. 

O trabalho do agente de endemias no combate a dengue é importante, pois são eles que atuam de forma 

direta ao combate. Estes estão sempre nas ruas, indo de casa em casa pra fazer os tratamentos necessários de 

prevenção ao mosquito, e ensinando aos moradores como combater o mosquito (Figura 10).  

 
Figura 10 - visita do agente de endemias 

Fonte: Pesquisa aplicada (2016) 
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É importante frisar que 77% dos entrevistados disseram que há mais de dois meses que os agentes de 

endemias não passaram em suas casas, 21% disseram que há cerca de um mês e apenas 2% lembram que 

passaram a cerca de 45 dias, mas vale lembrar que esse é o tempo médio da visita do agente de endemias(saúde) 

para a FUNASA:  

 

O agente é responsável por uma zona de 800 a 100 imóveis, visitados em ciclos 

bimensais nos municípios infestados por Aedes aegypti. Ele tem como obrigação 

básica: destruir, e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e 

orientar a comunidade com ações educativas (FUNASA, 2001, p. 27). 

 

 

Portanto podemos dizer que em relação às visitas desses agentes nas casas dos moradores do bairro 

Sagrada Família, estão de acordo com as exigências solicitadas pela FUNASA. 

A pesquisa mostrou que cerca de 47% dos moradores têm uma renda e um salário mínimo. Com toda essa 

carência, ainda podemos perceber que 87% das pessoas têm sua casa própria. Sendo assim, é possível nos 

perguntar como uma população que tem uma renda tão desfavorável tem casa própria? 

  Conforme foi discutido anteriormente, as casas são de baixos custos, e o preço acaba sendo atrativos aos 

olhos de uma população que não tem uma renda elevada. Para Corrêa (1995, p. 63), os terrenos com menores 

preços, pior localização, serão utilizados na construção de residências inferiores, a serem habitadas pelos que 

dispõe de menor renda. 

 De acordo com Corrêa, entendemos que o baixo preço dos terrenos acaba atraindo a uma população que 

possui uma renda inferior, e esses vão sendo atraídos pelo preço atrativo. São submetidos a se acostumar com 

uma má localização, com residências inferiores que não oferece nenhum status. Observou-se que, 87% dos 

moradores responderam que é a própria população, responsáveis pelo aumento de focos de dengue no bairro.  

Contudo, é importante lembrar que mesmo a população ter atribuído a culpa do aumento do mosquito a 

eles próprios, nesses dois anos, cabe ressaltar que está relacionado também aos órgãos públicos, pois a ausência 

dos serviços públicos é bastante escassa neste bairro, visto que parar poder cobrar da população é preciso 

estabelecer melhorias por parte dos órgãos públicos, e se comprometerem com a população no sentido de 

melhorar na salubridade ambiental do bairro, que consequentemente remeterá aos moradores que, de acordo 

Corrêa: 

 

As reivindicações dizem respeito ao direito a uma habitação decente, ao acesso aos 

vários equipamentos de consumo coletivo como água e esgoto, ao direito de 

permanecer no local da residência e não ser transferido compulsoriamente, ou seja, 

as reivindicações pelo direito á cidade.  (CORRÊA, 1986, p. 82). 

 

 

Desta forma compreende-se que é um direito dessa população permanecer no lugar que eles escolheram 

para habitar, quem tem que fazer alguma coisa por eles, é os órgãos públicos, e não atribuir a culpa somente aos 

moradores, uma vez que eles não são os únicos responsáveis pelo aumento desordenado do mosquito. Esse é um 

trabalho que requer a atenção de todos como, órgãos públicos, escolas, associações, igrejas e etc., e assim 

atribuir o real conhecimento sobre seus direitos e deveres.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Criar estratégias de combate ao mosquito é importante. Porque quanto menos pessoas doentes, menos 

serão os gastos com medicação e exames para as pessoas e o governo. E assim, a colaboração das famílias, a 

ação dos gestores, no combate ao mosquito transmissor da dengue e fundamental. Espera-se que, este estudo 

possa contribuir a academia e aos gestores e, claro, outras pesquisas na área. 
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RESUMO: Produtos de panificação são bem aceitos por todas as faixas etárias de consumidores, por isso, 

indústrias produtoras dos mesmos se encontram em ascensão, desde micro a grandes empresas. Em um 

estabelecimento de produção alimentícia, tem-se o risco de ocorrer contaminações devido a não aplicação das 

Boas Práticas de Fabricação (BPF), surgindo as Doenças Veiculadas por Alimentos-DVAs. Desta forma, 

objetivou-se com este trabalho a avaliação e implantação das BPF em uma indústria de biscoitos localizada na 

cidade de São José da Tapera-AL. Para avaliar as BPF, foi utilizada a ficha de verificação (checklist), baseada na 

RDC – n° 275 de 21 de outubro de 2002, aplicada em dois períodos, sendo o primeiro período de diagnóstico 

situacional e o segundo para a implantação das BPFs em serviço de alimentação. Após a avaliação do 

estabelecimento, o checklist inicial foi analisado e pontuado, de acordo com o Panorama Sanitário para cada 

item: edificações e instalações; instalações sanitárias e vestiários; controle integrado de vetores e pragas; 

abastecimento de água; manejo de resíduos; leiaute; equipamentos, móveis e utensílios; manipuladores; 

produção e transporte de alimento e documentações (POP, BPF), sendo: Grupo 1- Bom (76 a 100% de 

atendimento dos itens); Grupo 2-Regular (51 a 75% de atendimento dos itens) e Grupo 3-Ruim (0 a 50% de 

atendimento dos itens).  Observa-se que as porcentagens nos 1° e 2° períodos estão iguais devido ao não 

atendimento as normas das BPFs após a capacitação, pois o proprietário demonstrou falta de interesse quanto à 

regulamentação da sua empresa. Conclui-se que a indústria de biscoitos avaliada não se encontra em total 

adequação com relação à RDC n° 275/2002. 

 

PALAVRAS CHAVE: Checklist, Manipulação de alimentos, Segurança alimentar. 

 

Implementation of Good Manufacturing Practices in a Biscuit Industry in 

the city of São José da Tapera – AL 
 

ABSTRACT: Bakery products are well accepted by all age groups of consumers, therefore, industries 

producing them are on the rise, from micro to large companies. In a food production establishment, there is a risk 

of contamination due to non-application of Good Manufacturing Practices (GMP), resulting in Foodborne 

Diseases-DVAs. Thus, the purpose of this work was the evaluation and implementation of GMP in a biscuit 

industry located in the city of São José da Tapera-AL. To evaluate the GMP, a checklist was used, based on the 

DRC - No. 275 of October 21, 2002, applied in two periods, the first period of situational diagnosis being the 

second one for the implementation of GMPs in food service. After evaluation of the establishment, the initial 

checklist was analyzed and punctuated, according to the Sanitary Panorama for each item: buildings and 

facilities; sanitary facilities and locker rooms; integrated vector and pest control; water supply; waste 

management; layout; equipment, furniture and utensils; manipulators; production and transport of food and 

documentation (POP, GMP), of which: 1- Good Group (76 to 100% of service of items); Group 2-Regular (51 to 

75% attendance of items) and Group 3-Bad (0 to 50% attendance of items). It is observed that the percentages in 

the 1st and 2nd periods are the same due to non-compliance with GMP standards after the training, since the 

owner showed a lack of interest in the regulation of his company. It is concluded that the biscuit industry 

evaluated is not fully in line with RDC No. 275/2002. 

 

KEYWORD: Checklist, Food handling, Food safety. 
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INTRODUÇÃO  

 

O setor de Panificação brasileiro passa por um momento de expansão e transformações. No entanto, 

algumas características se conservam. Estruturalmente, 96,3% se configuram como empresas de micro e 

pequeno porte. Em 1999, estas empresas atendiam em média 36,4 milhões de clientes, e em 2008 este número 

atingiu 40,42 milhões de clientes por dia, representando 25% da população brasileira. O setor de panificação 

atualmente abriga cerca de 63,2 mil empresas em todo o país, sendo que aproximadamente 60 mil são micro e 

pequenas, com a atuação de cerca de 127 mil empresários. Dos mais de 700 mil empregos diretos gerados, 245 

mil (35%) são destinados à produção. A maior parte das empresas fica na região Sudeste. Do faturamento total, 

45% vêm da produção própria, segundo levantamentos da Abip e Itpc, em 2008. 

As DTA’s são doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando micróbios 

prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento. Os alimentos, in natura ou 

industrializados, de origem animal ou vegetal, incluindo a água, quando contaminados por microrganismos 

patogênicos, podem causar diversas alterações fisiológicas quando consumidos. As doenças de origem alimentar 

podem ser provocadas por bactérias, fungos, protozoários, vírus e agentes químicos, sendo as bactérias, por sua 

diversidade e patogenia, o maior causador de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). As condições 

higiênicas dos locais de produção e manipulação dos alimentos, assim como, a saúde e higiene dos 

manipuladores, são considerados pontos de contaminações, podendo comprometer a segurança e qualidade dos 

alimentos, e, principalmente, a saúde dos consumidores (SOUZA, pág.13, 2017). 

  A qualidade dos alimentos processados diz respeito às suas características físicas, químicas, nutricionais 

e sensoriais e também a outros componentes como o seu custo, apresentação, facilidade de manuseio e consumo, 

embalagem etc. A dimensão da qualidade está ligada à saúde e segurança do consumidor e de como ele vê o 

produto. A garantia da qualidade é um aspecto muito importante a ser considerado, pois os atributos de qualidade 

são constantemente monitorados por governantes, consumidores e empresas. O interesse pela qualidade dos 

alimentos favorece o surgimento de garantias de qualidade voluntárias proporcionadas por empresas ou pelos 

órgãos de fiscalização do governo. O controle de qualidade nas indústrias de alimentos fundamenta-se no 

controle das matérias-primas, insumos, embalagens, fornecedores, acompanhamento dos produtos ao longo dos 

processos e avaliação do produto final, de modo a avaliar o seu padrão de integridade e sanitário por meio de 

análises físico-químicas, microbiológicas, macroscópicas, dentre outras. Todos os alimentos processados devem 

observar as legislações pertinentes aos tipos de produtos que são registrados no Ministério da Saúde ou no 

Ministério da Agricultura. Os produtos processados devem ser rotulados e os rótulos utilizados devem estar de 

acordo com o estabelecido na legislação específica em relação à rotulagem obrigatória. 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são um conjunto de normas empregadas em produtos, processos, 

serviços e edificações, visando à promoção e a certificação da qualidade e da segurança do alimento (AKUTSU 

et al., 2005), o objetivo das Boas Práticas é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de 

alimentos contaminados, que normalmente ocorre pela presença de parasitas, substâncias tóxicas e os micróbios 

prejudiciais à saúde que entram em contato com o alimento durante a manipulação e preparo. Desta forma, 

objetivou-se com este trabalho a avaliação e implantação das BPF em uma indústria de biscoitos localizada na 

cidade de São José da Tapera-AL. 

  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

O trabalho foi desenvolvido em uma indústria de biscoitos no município de São José da Tapera/AL no 

período de março a outubro de 2018. Para a avaliação das condições higiênico-sanitárias das panificadoras, 

utilizou-se a Ficha de Verificação (check-list) da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 275 de 21 de 

outubro de 2002, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos 

Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista 

de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos 

(BRASIL, 2002) 

 Inicialmente, aplicou-se o checklist observando os pontos de conformidade e não conformidade para as 

devidas ações corretivas. Após, houve a realização de uma capacitação para os colaboradores, gerente e 

proprietário a respeito das Boas Práticas de Fabricação na manipulação de alimentos. A aplicação do checklist 

final se deu afim de se ter um diagnóstico completo do antes e depois da capacitação,  para avaliar e pontuar de 

acordo com cada item do checklist, sendo eles: bom (76 a 100% de atendimento dos itens-Grupo 1); regular (51 

a 75% de atendimento dos itens-Grupo 2); e ruim (0 a 50% de atendimento dos itens-Grupo 3). Foi realizada a 

somatória de todos os itens necessários do check-list e em seguida foi realizado o cálculo.  
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De acordo com a RDC n°275, de 12 de outubro de 2002, para ter o resultado do checklist que é de 

acordo com as exigências higiênico-sanitárias, é preciso realizar um cálculo levando em consideração os itens 

julgados e os itens atendidos. Para cada resposta sim foi atribuído o valor um (1) e para as respostas não, foi 

atribuído zero (0). As respostas foram somadas e calculadas, e após foi realizado o cálculo de adequação de 

acordo com a seguinte formula: 

 

 

PA=itens atendidos x 100 / itens julgados 

 

Onde:  

 

PA= porcentagem de adequação 

 

Itens atendidos= número de sim 

 

Itens julgados= número total de respostas (SIM E NÃO) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Na Tabela 1 estão contidos os resultados obtidos com a aplicação do check-list apontando as 

conformidades e não conformidades na Indústria de Biscoito. Observa-se que as porcentagens nos 1° e 2° 

períodos estão iguais devido ao não atendimento as normas das BPFs após a capacitação, pois o proprietário 

demonstrou falta de interesse quanto à regulamentação da sua empresa. 

 

  Tabela 1 – Nível de conformidade quanto às Boas Praticas de Fabricação obtidos na Indústria de Biscoito nos 

dois períodos.  

 

Itens avaliados 

Conformidade  

1° período 2° período 

I -Edificações e instalações 50% 50% 

II- Instalações sanitárias e vestiários 45,71% 45 71% 

III- Controle integrado de vetores e 

pragas; 

20% 20% 

IV- Abastecimento de água;  22,5% 22,5% 

V- Manejo de resíduos 60% 60% 

VI- Leiaute;  20% 20% 

VII- Equipamentos, móveis e 

utensílios 

72,5% 72,5% 

VIII- Produção e transporte de 

alimento 

27,7% 27,7% 

IX- Documentações 17,0% 17,0% 

X- Manipuladores 35,0% 35,0% 

XI- Esgotamento sanitário  100% 100% 

 

  

A panificadora situada no município de Santa Maria do Pará – PA analisada por Guimarães e 

Figueiredo (2010) foi classificada como Ruim, enquadrando todos os itens avaliados no Grupo 3 (0 a 50 % dos 

itens atendidos). Comportamento análogo foi constatado no trabalho em questão em quase todos os itens, exceto 

para “manejo de resíduos”, “equipamentos, móveis e utensílios” e “esgotamento sanitário”, os quais se 

enquadraram em Regular (Grupo 2). 

Ao observar as edificações e instalações, verifica-se que as instalações elétricas e as lâmpadas não 

estavam devidamente protegidas contra acidentes.  As portas e janelas não possuíam telas protetoras contra 

vetores e pragas urbanas. Os tetos das áreas de produção não eram forrados, acumulando sujeira e apresentando 

rachaduras e descascamento, não estando de acordo com a legislação vigente (BRASIL, 2004). 

Em relação ao controle de pragas e insetos, não foi identificado prestação de serviços de uma empresa 

de dedetização apresentando somente 20% de conformidade. Situação contrária foi encontrada por Cardoso et al. 
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(2011), em panificadoras dos municípios de São Carlos - SP e Ibaté - SP, pois as panificadoras avaliadas 

apresentaram 100% de conformidade com relação ao item controle integrado de pragas. 

O abastecimento de água é da rede pública, com encanações protegidas, em bom estado de conservação, 

sem rachaduras e vazamentos, entretanto, não ocorre a sanitização periódica no reservatório de água. 

O tratamento de resíduos oriundos do setor alimentício é de fundamental importância, pois caso não 

tratado e não destinado ao local correto, apresenta risco de contaminação, seja pela proliferação de 

microrganismos, ou pela atração de vetores, como insetos e ratos. A indústria de biscoito atendeu 60% dos itens 

se enquadrando no Grupo 2. Reinehr (2018) avaliou panificadoras na cidade de Realeza-PR e verificou que em 5 

delas o tratamento de resíduos é feito de maneira correta, onde são destinados corretamente, ficando 

armazenados em lixos específicos até que sejam direcionados ao local de tratamento.  

Observou-se no item “equipamentos, móveis e utensílios” uma maior percentagem de adequação às 

Boas Práticas de Fabricação. Os equipamentos usados, apesar do muito tempo de uso, encontravam-se em 

perfeito funcionamento, sem colocar em risco a qualidade do produto. Os utensílios utilizados no processo de 

elaboração dos biscoitos eram higienizados logo após seu uso, armazenados em locais limpos e protegidos de 

insetos e pragas, após a higienização, assim como em duas panificadoras vistoriadas por Guimarães e Figueiredo 

(2010). 

Quanto a “documentação”, o principal motivo para o estabelecimento se enquadrar no Grupo 3 é a 

ausência do manual de Boas Práticas de Fabricação, de Procedimentos Operacionais Padronizados e de registros 

de suas atividades. Ressalta-se desta forma que a exigência segundo a legislação, não está sendo cumprida, o que 

pode ocasionar diversos problemas com a garantia da qualidade dos alimentos. 

No que se refere aos manipuladores, observou-se que o estabelecimento não possui cartazes de 

orientação sobre a correta lavagem das mãos, além dos manipuladores que não faziam uso de uniforme ou estes 

apresentavam sujidades. Observou-se também alguns hábitos incorretos como: falar, cantar, usar brincos e anéis 

ocorrem constantemente durante a manipulação dos alimentos; logo, classificando-o no Grupo 3. Casaril e Abreu 

(2016) evidenciaram o mesmo quadro em panificadoras em Francisco Beltrão-PR ao verificarem as condições 

higiênico-sanitárias. 

 

CONCLUSÃO  
 

Conclui-se que a indústria de biscoitos avaliada não se encontra em total adequação com relação à RDC 

n° 275/2002. Dentre os itens avaliados, somente 20% atingiu as conformidades. Deste modo, ressalta-se a 

importância da implantação das Boas Práticas de Fabricação em serviços de alimentação, visando à garantia de 

qualidade dos alimentos e proporcionando segurança alimentar aos consumidores. Faz-se também necessário o 

compromisso da indústria de biscoitos analisado em aplicar condutas e medidas que garantam as condições 

higiênico-sanitárias dos produtos fabricados, além da necessidade de uma ação mais efetiva da vigilância 

sanitária municipal para o cumprimento da legislação, visto que, o proprietário impossibilitou tal situação. 
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RESUMO: Objetivou-se com este trabalho analisar o fenômeno da migração entre jovens rurais e o impacto 

sobre a tradição do processo de sucessão da agricultura como herança familiar no povoado Lagoa da Areia do 

Ciríaco - Estrela de Alagoas, município localizado na região Agreste de Alagoas. De acordo com dados 

demográficos do Censo 2010, o município possui uma população de 17.251 habitantes, no qual se estima que 

13.222 dos cidadãos sejam residentes do campo, ou seja, mais de 75% da população do município concentram-se 

em áreas predominantemente rurais (IBGE, 2010). Pontua-se que a maioria dessa população é composta de 

jovens economicamente ativos, mas que as condições limitantes para o desenvolvimento de suas habilidades 

cognitivas no meio rural, esses sujeitos são cooptados por uma promessa de novas oportunidades de emprego na 

cidade, abandonando assim o processo de sucessão na agricultura de base familiar na comunidade. Para 

qualificar metodologicamente a pesquisa empírica, lançamos mão de um questionário semiestruturado que foi 

aplicado a 10 famílias do povoado, as temáticas propostas foram norteadas pelas questões da migração rural, da 

tradição familiar e do trabalho no campo. Salientamos que os danos sociais devido à mobilidade da juventude 

rural têm causado fragilidades no processo de sucessão da atividade agrícola na região. Por outro lado, os frutos 

amargos colhidos com a migração desses jovens vão se perpetuando como um modelo de exclusão, resultando-se 

que na maioria das vezes são esses os sujeitos sociais que se tornarão os próximos refugiados dos centros 

urbanos no Sul do país. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade rural, Políticas públicas, Migração. 

 

Youth and rural exodus: an analysis on family farming in Estrela de 

Alagoas (Brazil) 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the phenomenon of migration among rural youths 

and the impact on the tradition of the succession process of agriculture as family heritage in the village Lagoa 

Areia do Ciríaco - Estrela de Alagoas, a municipality located in the region Agreste of Alagoas. According to 

demographic data of the 2010 Census, the municipality has a population of 17,251 inhabitants, in which it is 

estimated that 13,222 of the citizens are residents of the field, that is, more than 75% of the populations of the 

municipality are concentrated in predominantly rural areas (IBGE, 2010). It is pointed out that the majority of 

this population is composed of economically active youths, but that the limiting conditions for the development 

of their cognitive skills in the rural environment, these subjects are co-opted for a promise of new opportunities 

to Employment in the city, thus abandoning the succession process in family-based farming in the community. 

To methodologically qualify the empirical research, we launched a semi-structured questionnaire that was 

applied to 10 families in the village; the proposed themes were guided by the issues of rural migration, family 

tradition and work in the field. We stress that social damage due to rural youth mobility has caused weaknesses 

in the process of succession of agricultural activity in the region. On the other hand, bitter fruits harvested with 

the migration of these young people are perpetuating themselves as a model of exclusion; resulting in most of the 

time these are the social subjects that will become the next refugees from urban centers in the south of the 

country. 

 

KEYWORD: Rural community, Public policies, Migration. 

 

 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1486 

INTRODUÇÃO  

 

A agricultura é uma atividade econômica fundamental para o desenvolvimento do Brasil, compondo 

atualmente cerca de 5% do PIB junto com a pecuária. O Brasil por possuir uma grande extensão territorial 

agricultável é considerado um país de base agrícola. Notadamente as produções agrícolas das grandes 

propriedades rurais são destinadas à exportação, nos quais muitos desses produtos extraídos das terras brasileiras 

possuem grande valor no mercado mundial. Por outro lado, em contraste com esse modelo extensivo, observa-se 

que a agricultura de base familiar, por sua vez, tem produzido mais da metade dos alimentos que vão para a mesa 

dos brasileiros. Desse modo, destaca-se acerca da importância dessa relação familiar com a terra para a 

manutenção do consumo oriundo desse tipo de produção agrícola.  

Observa-se que grande parte das pequenas cidades no interior do Brasil têm características 

predominantemente rurais, na qual a base principal de suas economias é suprida na agricultura e pecuária. Tais 

atividades permitem o desenvolvimento das demais áreas produtivas e consequentemente fomenta o crescimento 

da oferta de serviços para a população residente nessas localidades. O comércio local acaba dependendo dos 

produtores rurais que movimentam o mercado através da renda advinda do trabalho agrícola. Ou seja, quando a 

atividade agrícola não vai bem, o município sofre as consequências indireta ou diretamente.  

O recorte territorial desta análise ocorreu na região de Estrela de alagoas, município situado na 

Mesorregião do Agreste alagoano e na Microrregião de Palmeira dos Índios, o território é limitado ao norte pelo 

município de Bom Conselho – Estado de Pernambuco (IBGE, 2010). Com base na esperança no processo 

sucessório das atividades agrícolas na região do estudo, a juventude rural é vislumbrada como a força motriz que 

poderá perpetuar a agricultura familiar como um patrimônio para a comunidade rural. Sabe-se que as técnicas 

agrícolas são repassadas de geração a geração através dos pais, no qual colocam seus filhos desde a tenra idade 

no roçado para irem se habituando ao trabalho e familiaridade com o campo, esta descendência é congregada 

com a permanência de motivação para viver no meio rural. Neste caso, para cada filho de agricultor, a tendência 

que se espera é que este seja mais um agricultor, inclusive, na zona rural o homem jovem começa a trabalhar 

mais cedo. No entanto, para quem tem convivido com essa realidade, pode-se identificar que não é fácil manter-

se no local sem a condição de garantia dos seus anseios para o futuro. Nesse itinerário a ser percorrido:  

 

A juventude rural no Brasil é constantemente associada ao problema da ‘migração 

do campo para a cidade’. Contudo, ‘ficar’ ou ‘sair’ do meio rural envolve múltiplas 

questões, onde a categoria jovem é construída, e seus significados, disputados. A 

própria imagem de um jovem desinteressado pelo meio rural contribui para a 

invisibilidade da categoria como formadora de identidades sociais e, portanto, de 

demandas sociais (ELISA, 2009, p. 182). 

 

 

Nas diversas práticas que norteiam a agricultura como um patrimônio familiar na referida região, observa-

se que todas as etapas necessitam do trabalho coletivo e braçal, a saber, têm-se a fertilização do solo com 

estrume animal ao invés do uso de pesticidas; a aração de terra com uso da força animal no arado; a plantação 

das sementes de feijão e de milho com máquinas manuais, seguindo com o processo da colheita e demais etapas 

que cada cultivo demanda até o seu processo final. As atividades caracterizadas como pesadas, especialmente 

são destinados aos homens jovens agricultores com capacidades físicas para executá-las. Entretanto existe um 

ponto nodal nesta questão, os jovens trabalhadores do campo têm por consequência o dilema de partir ou aderir 

ao processo sucessório da família dentro da propriedade rural de base agrícola familiar.  

 

O contraste entre a opção que muitos jovens gostariam de fazer pela agricultura e as 

precárias possibilidades de sua realização profissional no campo define parte 

importante da questão sucessória entre nós. O outro aspecto central refere-se ao 

envelhecimento dos atuais responsáveis pelas unidades produtivas e ao retardamento 

dos processos sucessórios (ABRAMOVAY et al., p. 60). 

 

 

Partindo do reconhecimento desse conflito, aponta-se que nem sempre esses jovens são estimulados a 

permanecer no campo por parte de seus pais, bem como pela ausência da interferência das políticas públicas no 

meio rural. Geralmente eles são esquadrinhados como aqueles sujeitos que ainda não são adultos. Na lógica 

atual, eles são regularmente encorajados a buscarem novos horizontes profissionais, com a intenção de acreditar 

na promessa de vê-los progredir financeiramente e melhorar de vida em outras freguesias. O fenômeno é 
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corroborado com a ideia errônea de que a migração é intrínseca as condições e características da idade juvenil no 

meio rural. 

 

Podemos afirmar que o peso da transitoriedade aparece como uma ‘marca’ 

recorrente nas definições e percepções sobre juventude nos mais diferentes cenários 

e contextos. Juventude é percebida assim, como uma categoria social que, via de 

regra, relega aqueles assim identificados a um espaço de subordinação nas relações 

sociais. Paradoxalmente jovem é associado a ‘futuro’ e à ‘transformação 

social’(ELISA, 2009, p. 188). 

 

 

Neste contexto, objetivou-se com este trabalho tratar da perspectiva do êxodo da juventude rural e o 

impacto negativo que o fenômeno tem causado na agricultura familiar em Lagoa da Areia do Ciríaco, povoado 

rural situado em Estrela de Alagoas. O local concentra uma forte presença da agricultura familiar, mas ao mesmo 

tempo vem sofrendo com o efeito progressivo da mobilidade forçada de seus moradores, principalmente de 

jovens para outras regiões, com destaque desse deslocamento para as cidades do Estado de São Paulo. Contudo, 

entende-se que o fato do jovem migrar do campo para a cidade, visando apropriar-se da cultura urbana-industrial 

não é um delito, é um direito e faz parte da natureza humana buscar outras paragens para suprir suas carências 

que foram negadas desde então.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

Para sistematizar o roteiro teórico-metodológico, a pesquisa é de caráter exploratório e possui viés 

qualitativo. No primeiro momento, a investigação objetivou-se na compreensão da relação dos sujeitos com a 

agricultura familiar, tendo em vista a ameaça do processo sucessório do trabalho agrícola entre as famílias rurais, 

ocasionada principalmente pela progressiva migração forçada de jovens da comunidade Lagoa da Areia do 

Ciríaco, município de Estrela de alagoas.  

Como instrumento de coleta de dados para a pesquisa de campo, amparou-se na técnica de observação da 

vida real, lançando mão de questionário semiestruturado que foram aplicados a 10 trabalhadores rurais, 

nomeadamente considerados como chefes de família residentes do povoado. A definição dos sujeitos da pesquisa 

foi mapeada mediante critérios preestabelecidos que determinavam características semelhantes entre os 

respondentes, considerando a situação migratória dos membros familiares que deixaram o povoado e o problema 

do processo sucessório da atividade agrícola na unidade familiar de cada sujeito pesquisado.  

O objetivo proposto neste trabalho de campo foi permitir diálogos de fácil compreensão entre os sujeitos 

da pesquisa sobre a referida problemática. As entrevistas foram delineadas de modo informal mediante uma 

aceitação prévia dos respondentes. As temáticas norteadoras das entrevistas versaram sobre assuntos referentes à 

saída de membros da família e da tradição das práticas agrícolas de base familiar. Do ponto de vista da ética na 

pesquisa, o anonimato de todos foi preservado. Esclareceremos que o participante teve todo o direito de recusar-

se a responder qualquer pergunta que considerou constrangedora. Foram informados que os dados coletados para 

a pesquisa é de caráter sigiloso, não havendo possíveis riscos a saúde física e mental, tendo em vista que este 

tipo de pesquisa não é invasiva, por isto não compromete os aspectos físicos e mentais dos participantes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para redimensionar os aspectos intrínsecos decorrentes da agricultura familiar tradicional no local, dos 

dados coletados que foram mensurados, observam-se uma representação da dinâmica na reprodução 

socioeconômica que a atividade agrícola atualmente tem sido destinada na região do estudo.  

Nesta representação gráfica temos a dinâmica da caracterização da agricultura familiar entre as famílias 

do povoado. Na análise apontamos que 40% dos agricultores afirmaram que além de utilizar mão de obra 

familiar, também se utilizam da mão de obra temporária, bem como dos animais e tratores. Nesse caso, os 

animais são éguas e bois usados para a aração de terras ou para carregar as lavouras na época de colheita.  

Por outro lado, entre os 20% dos respondentes que fazem o uso de tratores e mão de obra temporária, 

significando-se que correspondem a uma parcela de trabalhadores rurais aposentados, estes já não podem exercer 

a atividade agrícola, tendo em vista a idade avançada para o trabalho no campo. Com isto, torna-se mais 

conveniente contratar os serviços de outros moradores que disponibilizam da força de trabalho, bem como 

recorrem aos tratores da região, caso queiram produzir os seus próprios alimentos ao invés de comprar por uma 

questão de procedência.  
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                        Figura 1- métodos utilizados na agricultura familiar.  
 

Noutra análise, 60% dos respondentes apontaram que produzem menos após a migração de alguns dos 

membros da família. No entanto, 40% dos respondentes afirmaram que não houve impacto significativo e que 

produzem tanto quanto produziam antes, ou até mais. E quanto aos custos financeiros com a produção agrícola, 

70% responderam que estão tendo mais custos para produzir depois que seus parentes foram embora, e cerca de 

30% deles responderam que não aumentaram os custos da produção.  

Por conseguinte, quando indagados sobre a finalidade de se produzir agricultura familiar na região, 90% 

afirmaram que produzem não só para o consumo, mas que vende o excedente produzido. Enquanto que cerca de 

10% dos respondentes produziam apenas para o autoconsumo. Observa-se que agricultura familiar precisa-se de 

uma atenção especial na área rural estudada. Não somente por sua importância econômica, mas também pelas 

questões sociais que são inviabilizadas no alcance da política agrária no local, principalmente para juventude.  

Como forma de ilustrar o modo de produção enquadrado na figura -1, as atividades estão sendo colocadas 

dentro dos parâmetros das práticas que envolvem os modelos da agricultura familiar. Identifica-se que sua 

reprodução social está em consonância com o que o disposto nas diretrizes normativas da lei que estabelece o 

reconhecimento da atividade agrícola no país, pois estes se utilizam predominantemente de mão de obra da 

própria família nas suas atividades econômicas de produção (BRASIL, 2006).  

Como citada anteriormente, a atividade agrícola é reconhecida como agricultura familiar, tendo em vista 

uma agricultura de subsistência, na qual se utiliza principalmente da mão de obra familiar. Mas que além de 

produzir para o autoconsumo, quando existe a possibilidade de uma boa colheita, os agricultores introduzem o 

seu excedente produzido no mercado, fazendo-se movimentar a economia local. De outro modo, busca-se uma 

proximidade entre o consumidor e o produtor local, com vistas numa relação que opera normalmente dentro do 

processo de comercialização direta, sendo feita entre os próprios agricultores e também com conhecidos 

moradores dos municípios circunvizinhos. 

Como apresentado na figura - 1, a mão de obra não se reduz apenas aos membros das familiares, mas de 

outros trabalhadores que oferecem sua força de trabalho temporariamente, neste caso, a maioria são ressarcidos 

financeiramente por cada dia de serviço prestado. Através da oferta dos serviços que o campo pode oferecer, 

pode-se salientar que a economia que gira em torno da agricultura não se baseia apenas em fornecimento de 

alimentos e demais produtos para o mercado, mas na geração de renda para as famílias que em alguns casos não 

possuem terras para cultivar seus próprios alimentos. E ao vender sua força física para o trabalho na roça de 

outros agricultores conseguem compor uma parte de sua renda para comprar seus mantimentos que normalmente 

conseguiriam de modo mais justo se cultivassem sua própria lavoura.  

Das políticas que foram instituídas com intuito de estimular, proteger e desenvolver a agricultura familiar 

no país, dentre as mais significativas, tem-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) criada em 1995, legitimada com a criação da Secretaria da Agricultura Familiar, em 1999 e o 

Programa Garantia Safra em 2002 e entre outros programas subsequentes. Culminando com a institucionalização 

da Lei da Agricultura Familiar, em 2006, como aponta Catia Grisa (2017). O programa foi criado com a intenção 

de promover a melhoria de vida dos agricultores familiares, ajudando-se com a aquisição de equipamentos 

modernos para aumentar a produtividade nas lavouras, e esta inclusão produtiva visava melhorar a realidade 

econômica, social e política do produtor rural.  

Dados secundários sobre o munícipio de Estrela de Alagoas em relação à política agrária, de acordo com 

a Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), os 

valores dos recursos destinados do programa no período de 2013 a 2014 para o município foi da ordem de 
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2.347.983,61 (BRASIL, 2015), observa-se que a amplitude desse recurso não tenha alcançado de forma efetiva 

grande parte das famílias rurais estudadas. Identifica-se que muitos agricultores locais não receberam o apoio 

devido, e isso acabou dificultando o desenvolvimento da atividade agrícola na zona rural do povoado. No que 

tange o alcance da política para os jovens:  

 

Diversas matrizes apontam a categoria como socialmente construída, permeada por 

diferentes interesses, realidades e assim, multifacetada. Mas, ao mesmo tempo, a 

reflexão sobre as propostas e projetos de políticas públicas e as diversas formas de 

autoexpressão e auto-organização reforçam e sustentam uma categoria que se 

constrói e se reconstrói enquanto ator social (ELISA, 2009, pp.188 e 189). 

   

 

No contexto sociopolítico, destacamos que a atividade agrícola familiar é a grande responsável pela 

diminuição da pobreza e pela diminuição da fome nas áreas rurais do país. Para além de fornecer alimentos 

saudáveis para a população, a atividade agrícola de base familiar desenvolve a questão da diversidade e a 

pluralidade da cultura no meio rural, é neste mote que reside a sua verdadeira potencialidade produtiva. Haja 

vista: “Na área rural o trabalho na agricultura ocupa muita gente. A agricultura é o meio de vida de muitas 

pessoas e pode ser a responsável pela permanência ou pela saída dos jovens do campo” (CASTRO et al., 2013, 

p.22).  

Ao propormos interpretar a questão do êxodo rural na comunidade analisada, inevitavelmente emergiram 

questões relacionadas ao cenário educacional apresentado pelos respondentes, 8 deles afirmaram ter Ensino 

Fundamental incompleto e 2 dos entrevistados são considerados como não alfabetizados. Ressalta-se que 4 

sujeitos da pesquisa possuíam mais de 60 anos de idade. Dentre os 10 entrevistados, cinco deles residiam com 

mais três membros da família e 5 deles moravam apenas com mais um membro familiar. Verifica-se que a 

maioria dos residentes do povoado migrou-se para os centros urbanos, restando-se apenas 30 moradores que 

resistiram ao êxodo rural.  

Para qualificar o compasso socioeducacional entre os membros das dez famílias pesquisadas, soma-se um 

total de 82 pessoas que tiveram acesso a escola, considerando os 10 respondentes. Dentre os dados coletados 

sobre o nível de escolaridade dos filhos dos agricultores respondentes, aproximadamente 29% dos filhos não 

completaram o Ensino Fundamental, outros 21% concluíram o Ensino Fundamental, 6% possuíam o Ensino 

Médio incompleto e 23% o Ensino Médio completo, cerca de 6% estariam cursando o Ensino Superior, sendo 

que 15% dos filhos são concluintes do Ensino Superior. Notadamente denota-se uma evolução do nível da 

educação no povoado se compararmos o alcance da formação escolar de seus pais. 

De acordo com a faixa etária referente ao número de filhos dos respondentes, destaca-se no universo desta 

amostragem, que os filhos com idade menor que 18 anos correspondiam a 2 pessoas, já os filhos com idade entre 

18 a 30 anos correspondiam cerca de 25 jovens, entre os filhos adultos com idade de 31 a 40 anos correspondiam 

a 29 pessoas, por outro lado, para os que tinham idade entre 41 a 50 anos correspondiam a 13 pessoas, ressalta-se 

que os filhos das famílias com idade acima de 51 anos correspondiam cerca 3 pessoas. O recorte etário 

acrescenta neste estudo o cerne da questão aqui interpelada. Salientamos que o processo paulatino ocasionado 

pela migração implica diretamente na diminuição da presença dos jovens no povoado com o passar do tempo, e 

que o envelhecimento da população rural tem a tendência de gerar um impacto direto no processo sucessório da 

agricultura familiar na localidade. Entre os filhos enunciados de cada composição familiar, 59% são do sexo 

masculino, enquanto que do sexo feminino 41%. Pode-se afirmar que os jovens do sexo masculino são os mais 

suscetíveis para a lida com a terra, mas também são os primeiros a causar essa ruptura com o fenômeno da 

migração.   

Visando caracterizar a dinâmica de migração da juventude rural no povoado estudado, os respondentes 

foram indagados sobre os destinos mais procurados pelos jovens moradores da localidade. Constata-se que até o 

momento da pesquisa de campo, 49% das pessoas que saíram do povoado para morar fora tinham como 

preferência migrar para o Estado de São Paulo, 9% deles continuaram na zona rural de Estrela de Alagoas 

morando em sítios vizinhos, 5% se mudaram para a área urbana de Estrela de Alagoas e outras cidades 

alagoanas, e 37% das pessoas permaneceram morando no povoado.  

Ao serem perguntados se seus filhos pretendem voltar a morar no povoado de Lagoa da Areia do Ciríaco, 

6 dos entrevistados responderam que não e 4 deles disseram que sim. Destacando-se que os motivos pelo quais 

levaram a saída desses membros, foram segundo eles, em busca de emprego 83% e os outros 17% porque 

casaram. Hipoteticamente, supõe-se de que a maioria dessas pessoas que estão residindo fora da localidade não 

têm boas expectativas quanto ao futuro do povoado, já que não pretendem por enquanto voltar a morar no seu 

lugar de origem. 
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                            Figura 2 – o fenômeno de migração entre jovens  

  

Dentre as questões que nortearam as discussões sobre o meio rural estudado, observou-se que não existem 

atrativos para a permanência dos jovens para o trabalho campo, seja pelo fato de não possuir atividades de 

entretenimento, das dificuldades para o acesso ao Ensino Superior ou profissionalizante, a falta de emprego, e o 

não contentamento com o rendimento das atividades agrícolas desenvolvidas, ou até mesmo com a insatisfação 

do atraso social em que se encontra a comunidade. Foi possível identificar que a tendência da juventude, assim 

como os demais que já não moram no povoado, é de partirem para o grande polo de urbanização do país, onde se 

encontra uma grande massa de nordestinos, que vão à busca de melhorar de vida, por tanto escutarem que o 

estado de São Paulo oferece muitas oportunidades de emprego.  

A juventude já não se contenta apenas com o que o campo possa lhe oferecer. Pois, percebe que possui 

potencial muito maior a ser desenvolvido e usado, mas que não vai conseguir isso permanecendo no lugar onde 

vive. Castro et al.(2013, p.15) analisa que: 

 

A saída de muitas pessoas do campo para as cidades (especialmente jovens) não foi 

boa para o País, para o campo e para as cidades, e possivelmente também não foi 

bom para os jovens rurais que deixaram para trás suas comunidades. Neste período, 

aumentaram as favelas em quase todas as grandes cidades brasileiras. [...] Para a 

agricultura familiar (e também para o País), seria melhor que pudesse continuar a 

fazer o seu trabalho nas suas comunidades e que existissem condições para que seus 

filhos pudessem casar, constituir famílias e se manter com dignidade no campo. 

 

 

Com a inevitável saída desses jovens, a comunidade é prejudicada com relação à agricultura como 

patrimônio familiar. Como já destacado, a atividade agrícola precisa de força física para desenvolve as etapas 

necessárias decorridas no modelo de produção rural.  A mão de obra utilizada no campo é advinda dos próprios 

membros da família que produzem, quando necessário para ajudar no serviço, eles pagam para outros 

trabalhadores que disponibilizam seu trabalho em dias de serviço, em empreitadas ou até mesmo como troca de 

favores. E na falta dessa mão de obra, as famílias alugam tratores que estão disponibilizados para esse fim. Dessa 

forma, a renda que deveria ficar entre os próprios agricultores vão para as mãos dos donos dos tratores. 

 

Sem querer reduzir a compreensão desse fenômeno, ainda pouco estudado, à 

tendência ao desaparecimento do agricultor em tempo integral ou a mais uma forma 

de exploração da mão-de-obra rural, atentos para o fato de estarmos presenciando 

um movimento de reorientação da capacidade produtiva da população residente no 

campo, que se expressa em novas formas de organização da atividade agrícola como 

uma alternativa ao êxodo rural, ao desemprego urbano, e ao padrão de 

desenvolvimento agrícola dominante (Carneiro, 1998, p. 56). 

 

 

Constata-se que existe nos pequenos povoados rurais uma necessidade quase que exclusiva de consumir 

produtos industrializados provenientes do supermercado da cidade. Em contraposição a esse modelo de 

consumo, sabe-se que a base da agricultura familiar é imprescindível para o desenvolvimento das demais áreas 

produtivas, bem como deve ser vista como um caminho da autossuficiência em relação à soberania alimentar das 



ANAIS DO VIII ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL – ENCCULT 2018 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS CAMPUS II – SANTANA DO IPANEMA/AL 

ISSN 2316-8021 

 

 
1491 

populações rurais. O fato torna-se relevante tendo em vista a perpetuação da migração entre jovens rurais e a 

ruptura com o processo de sucessão da agricultura como herança familiar, a tendência se espraia cada vez mais 

com a dependência dos modelos citadinos, quer seja em relação ao consumo de alimentos, bens e serviços, entre 

outros fatores.  

 

CONCLUSÃO 

 
Presume-se que a ausência de políticas efetivas voltadas para a juventude rural tem levado ao 

enfraquecimento da agricultura de base familiar como patrimônio do local. No entanto, torna-se necessário 

pensar políticas públicas que fomente o empreendedorismo rural dessa população tão carente de tecnologias e 

inovações. Compreende-se que não é a intenção abarcar a totalidade da juventude presente no campo, sobretudo 

entende-se que é impossível fazer com que todos os jovens permaneçam no povoado rural e se estabeleçam na 

agricultura familiar, mas é necessário pensar em formulações que permitam minimizar a ruptura decorrente 

justamente dentro do processo sucessório da agricultura de base familiar. 

Como apontado neste trabalho, identificamos que a maior parte dos moradores que migraram do povoado 

para os centros urbanos não enxergavam oportunidades de emprego no município, principalmente pela escassez 

de trabalho no meio rural. Por outro lado, o reflexo da migração desses sujeitos sociais em face das demandas 

impostas, deve-se propor como finalidade a apropriação do pensamento urbano industrial na perspectiva de 

melhorar de vida. Tendo em vista a estimulação da dinâmica social que se perpetua insistentemente naquela 

região rural do Agreste do Brasil, por conseguinte eles tomam como destino preferencial o Estado de São Paulo.  

Registramos que existe uma discrepância na atuação da juventude rural na agricultura de base familiar na 

localidade. Como patrimônio do saber tradicional tem sofrido impacto direto, pois as práticas antes 

desenvolvidas pelas próprias pessoas da família, agora estão sendo distribuídas entre a mão de obra terceirizada, 

com suas máquinas e tratores. Grosso modo, o modelo de produtividade tem sido posto em discussão, pois se 

evidencia um aumento substancial nos custos para se produzir no momento atual. Muitos produtores acabaram 

reduzindo seu nível de produção, por não ter mão de obra disponível entre os seus membros familiares, e por não 

ter necessidade de produzir a mesma quantidade, face o número de membros da família de suas casas que foram 

reduzidos. Pode dizer que com isso, a maioria das famílias comercializam seus excedentes de produção para 

outros produtores ou compradores da região, e com essa diminuição dos produtos, os fiéis consumidores acabam 

buscando produtos de outros fornecedores, mas precisamente de grandes produtores de outras regiões próximas a 

localidade. Neste caso, a agricultura local para o autoconsumo é a mais prejudicada.  

Diante dos dados apresentados, é notória a interface desta questão em relação aos incentivos para os 

jovens rurais da comunidade estrelense por meio de políticas públicas eficazes. Parte-se do princípio que é 

preciso dar as condições necessárias para que os jovens possam crescer economicamente, desenvolver práticas 

agrícolas de forma produtiva, se qualificar profissionalmente e exercer suas potencialidades independentemente 

do lugar que foi atraído. Desta feita, a motivação e o estímulo aos jovens para que estes possam permanecer no 

povoado produzindo, E isto pode reverberar de forma positiva para atrair alguns dos membros que partiram. 

Ressaltamos que o presente estudo está em devires, pois o objeto em questão permitem novas incursões.  
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RESUMO: Licania tomentosa (Benth.), popularmente conhecida como oiti, é uma planta pertencente à 

família Chrysobalanaceae. A família é constituída de aproximadamente 450 espécies e algumas dessas espécies 

são muito utilizadas na medicina popular no tratamento de doenças como malária, diarreia, diabetes, e reações 

inflamatórias. A oiti, especificamente, é muito utilizada na arborização de diversas cidades e também como 

hipoglicêmico, diurético e anti-inflamatório. O presente trabalho teve como objetivo sistematizar, por meio de 

uma revisão de literatura, o que já foi descoberto a respeito da L. tomentosa e seus usos. Consiste em uma 

extensa pesquisa através de artigos e trabalhos publicados e indexados nas seguintes bases de dados PubMed e 

SciELO, como também através do buscador Google Acadêmico, utilizando os descritores: Chrysobalanaceae, 

metabólitos secundários, Licania tomentosa, arborização, uso medicinal. Foram incluídos trabalhos e artigos 

publicados em português e inglês, no período entre 1998 e junho 2018. Foram obtidos resultados referentes a 

diversos usos do oiti, desde uso para arborização a, principalmente, usos fitoterápicos, ação bactericida, antiviral, 

antitumoral, bem como sua constituição química. A avaliação e sistematização das referências mostram o alto 

potencial fitoquímico da L. tomentosa e a importância de ampliar-se os estudos a seu respeito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oiti, Chrysobalanaceae, metabólitos secundários. 

 

Licania tomentosa (Benth.): from urban afforestation to phytotherapy, 

literature review 

 
ABSTRACT: Licania tomentosa (Benth.), Popularly known as oiti, is a plant belonging to the family 

Chrysobalanaceae. The family consists of approximately 450 species and some of these species are widely used 

in folk medicine in the treatment of diseases such as malaria, diarrhea, diabetes, and inflammatory reactions. 

Oiti, specifically, is widely used in afforestation of several cities and also as hypoglycemic, diuretic and anti-

inflammatory. The present work aimed to systematize, through a review of literature, what has already been 

discovered about L. tomentosa and its uses. It consists of an extensive research through articles and works 

published and indexed in the following databases PubMed and SciELO, as well as through the search Google 

Scholar, using the descriptors: Chrysobalanaceae, secondary metabolites, Licania tomentosa, afforestation, 

medicinal use. Papers and articles published in Portuguese and English were included in the period between 

1998 and June 2018. Results have been obtained referring to various uses of oiti, from the use for afforestation 

to, mainly, phytotherapeutic uses, bactericidal, antiviral and antitumor action, as well as their use. chemical 

constitution. The evaluation and systematization of the references show the high phytochemical potential of L. 

tomentosa and the importance of expanding the studies about it. 
 

KEYWORD: Oiti, Chrysobalanaceae, Secondary metabolites. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Popularmente conhecida, na região Nordeste do Brasil, como oiti, mas também chamada de oiti-da-praia, 

oiti-cagão, oiti-mirim e goiti, a Licania tomentosa (Benth.) pertence à família Chrysobalanaceae, que abrange 17 
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gêneros e aproximadamente 450 espécies arbustivas e arbóreas, espalhadas por regiões tropicais e subtropicais. 

O seu gênero, Licania, é predominantemente neotropical, composto por árvores de pequeno e grande porte, que 

estão amplamente distribuídas no globo, passando pelo México, Flórida, Antilhas, até o sul do Brasil (FEITOSA, 

XAVIER e RANDAU, 2012). O oitizeiro é uma árvore predominante na arborização urbana de diversas cidades 

brasileiras, principalmente em regiões de clima quente, devido ao fato de sua copa frondosa proporcionar sombra 

(ZAMPRONI, BIONDI e BOBROWSKI, 2016 apud FERREIRA, GASPAROTTO e LIMA, 2001). A nível 

popular a oiti, é amplamente utilizada na Venezuela como anti-inflamatório, no Nordeste do Brasil, suas folhas 

são usadas para tratar diabetes (AGRA, FREITAS, BARBOSA-FILHO, 2007) dor de estômago, diarreia e 

disenteria. (PITTIER, 1978; ALBUQUERQUE et al., 2007; CARTAXO et al., 2010 apud FEITOSA, XAVIER 

e RANDAU, 2012). O fato de ser bastante disponível em quase todo o território brasileiro, a torna um objeto 

favorável para estudos. Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivo sistematizar, por meio de uma 

revisão de literatura, o que já foi descoberto a respeito da L. tomentosa e seus usos. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Trata-se de um estudo exploratório e retrospectivo. O trabalho foi constituído a partir da busca por artigos 

científicos, monografias e dissertações trabalhos publicados e indexados nas seguintes bases de dados PubMed e 

SciELO, como também identificador pelo buscador Google Acadêmico, utilizando os descritores: 

Chrysobalanaceae, metabólitos secundários, Licania tomentosa, arborização. Em um primeiro momento, foram 

incluídos neste estudo trabalhos em língua portuguesa (PT) e em língua inglesa (EN), disponíveis em textos 

completos e gratuitos, compreendidos entre o período de 1998 e junho de 2018. Em um segundo momento, foi 

realizada a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos, em que foram selecionados os trabalhos que apresentasse 

de modo original os diversos aspectos das características e usos da L. tomentosa. Após a segunda etapa, os 

artigos selecionados foram lidos em sua totalidade e incluídos na pesquisa. 

 

RESULTADOS 

 

Botânica (morfologia) 

 
A oiti, especificamente, é uma árvore arbórea nativa da Mata Atlântica, com altura entre 6 e 20 m e 

diâmetro entre 30 e 50 cm. De ramos tomentosos-lanosos, a madeira é pesada, dura, resistente, grã direita, 

textura média para grossa, de longa durabilidade, com alburno quase indistinto (LORENZI, 2008 apud 

MONTEIRO et al., 2012). Os frutos do oiti são drupáceos, elípticos, monospérmicos, carnosos, indeiscentes e 

fixados em pedúnculos não articulados (Fig.1). O pericarpo é formado pelo epicarpo liso, glabro, delgado e, 

quando maduro, amarelo a alaranjado e, quando imaturo, esverdeado; mesocarpo carnoso, fibroso, espesso, 

amarelo a alaranjado e endocarpo membranáceo, de coloração branca a creme (MONTEIRO et al., 2012). 

 
Fig.1: A. Fruto Inteiro. B. Corte transversal do fruto de L. tomentosa. Fonte: Monteiro et al. (2012). 

 

Quanto às sementes do oiti, Monteiro et al. (2012) destacam que são exalbuminosas, de forma elíptica e 

com funículo aderido, tegumento liso, coloração marrom, de cartáceo a coriáceo, com rafe visível 

longitudinalmente, micrópila e hilo inconspícuos, com cotilédones elípticos e plano-convexos, crassos, de 

coloração creme a levemente róseo (MONTEIRO et al., 2012). 

As folhas são oblongo-elípticas a oblongo-lanceoladas cartáceas, apiculada-acuminada no ápice, lanosas 

ou tomentosas, com tricomas simples e intensamente enrolados. Possuem de 4,5 a 12 cm de comprimento e de 

1,5 a 4,5 cm de largura. Produz flores brancas, com 3 mm de comprimento, solitárias, apresentando 5 pétalas, 

quase glabras, com margens ciliadas (MONTEIRO et al., 2012; MACEDO, 2011). 
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O potencial medicinal da família Chrysobalanceae 

 
Algumas Chrysobalanaceae spp. têm sido utilizadas como fitoterápicos na medicina popular, 

principalmente em casos de disenteria, diarréia, leucorréia, também como hipoglicêmico, anti-inflamatório e 

diurético. No Brasil, a Chrysobalanus icaco e a L. rigida são empregadas no tratamento de diabetes, possuindo 

comprovação científica seus efeitos hipoglicemiantes e diuréticos (MACEDO, 2001 apud PRESTA e PEREIRA, 

1987). 

Estudos fitoquímicos ainda são incipientes, no entanto,  têm-se obtido da Licania spp., triterpenos, que 

substâncias precursoras de bioativos importantes como fitoesteróis, saponinas, alcalóides esteroidais, entre 

outros; e também no isolamento de flavonóides, classe de substâncias as quais são atribuídos diversos efeitos 

biológicos, tais como: ação anti-inflamatória, hormonal, anti-hemorrágica, anti-alérgica, anti-câncer e, 

principalmente, antioxidante (CASTILHO et al, 2000; CASTILHO e KAPLAN, 2008). No que se refere a oiti, 

ainda existem pouco estudos farmacológicos e fitoquímicos. Porém, a medicina popular indica usos no 

tratamento de diversos distúrbios biológicos como inflamação, diabetes (AGRA, FREITAS, BARBOSA-FILHO, 

2007) dor de estômago, diarreia e disenteria. (PITTIER, 1978; ALBUQUERQUE et al., 2007; CARTAXO et al., 

2010 apud FEITOSA, XAVIER e RANDAU, 2012), o que condiz com o esperado pela literatura de acordo com 

os constituintes apresentados pela planta. 

 

Licania tomentosa, arborização e parâmetro de qualidade do ar 
 

O processo de urbanização trouxe consigo problemas sócio-ambientais de alta complexidade. 

Desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e saúde são temas que se aproximam cada vez mais, devido aos 

impactos ambientais que levam ao desenvolvimento de doenças, como por exemplo, o aquecimento global e 

excesso de CO2 na atmosfera. Nesse sentido, a arborização surge como uma alternativa à recuperação do 

desequilíbrio entre meio ambiente e meio urbano. São benefícios da arborização: embelezamento paisagístico, 

restabelecimento do equilíbrio do solo, regulação do microclima, promoção de abrigo à fauna, redução da 

poluição sonora e diminuição da velocidade do vento, aumento da umidade relativa do ar, redução de CO2 no ar 

e consequente redução da temperatura do meio. O que promove saúde física e mental, assim como bem-estar à 

população (ZAMPRONI, BIONDI e BOBROWSKI, 2016 apud BIONDI e ALTHAUS, 2005). 

Conforme estudos desenvolvidos por Zamprono, Biondi e Bodrowski (2016), a espécie L. tomentosa é 

predominante na arborização do município de Bonito-MS, devido principalmente a sua capacidade de promover 

sombra. Apesar disso, os autores alertam as preocupações com relação ao plantio em larga escala e sugerem a 

necessidade de um controle de plantio da espécie, tendo em vista a possibilidade de uma ferrugem causada por 

Phakopsora tomentosae parasitar a árvores, levando-a à morte, e que pode contribuir para um surto de praga ou 

doença. 

Além de utilizada para a arborização, é sabido que espécies vegetais também podem ser bons indicadores 

de qualidade do ar por meio estudos bioquímicos. Ao realizar os processos de respiração e fotossíntese, os 

vegetais absorvem gases da atmosfera por meio dos estômatos. Assim como o CO2, outros gases poluentes são 

absorvidos, como é o caso dos óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, ozônio, entre outros. Como é de se 

imaginar, essa absorção causa diversas alterações fisiológicas, bioquímicas, anatômicas e comportamentais às 

espécies vegetais.  

Partindo dessa premissa, Maioli et al. (2008), desenvolveram um trabalho que buscou avaliar as 

alterações do padrão físico-químico e bioquímico (pH, BCI, ácido ascórbico, atividade de peroxidase e clorofilas 

totais - parâmetros avaliados da oiti) das folhas de duas espécies vegetais - Licania tomentosa (Benth.) e 

Bauhinia forficata (Link.) - devido ao estresse resultante da poluição e considerando, também, a influência do 

solo. As plantas analisadas estavam localizadas nas estações da Enseada do Suá (ENS), Laranjeiras (LAR), Ibes 

(IBV) e na Reserva Ecológica de Duas Bocas (RDB). A partir desse estudo mostram que as espécies podem ser 

potenciais indicadores de poluição.  

No que se refere à L. tomentosa (Benth.) foram observadas alterações nos parâmetros bioquímicos, 

principalmente devido ao ozônio. Uma espécie química que quando dentro do organismo é responsável por 

inúmeras injúrias celulares, devido ao estresse oxidativo. No caso das plantas, afeta principalmente as 

quantidades de ácido ascórbico e de β-caroteno, podendo levar à peroxidação lipídica (MAIOLI et al., 2008). 
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Constituintes químicos da Licania tomentosa 

 
Um estudo realizado por Andrade, Zoghbi e Maia (1998), buscou determinar os constituintes voláteis do 

fruto do oiti, a partir de amostras colhidas em Belém do Pará. A polpa e as cascas do fruto foram submetidas à 

hidrodestilação, com remoção de aroma por pentano. A determinação dos constituintes foi feita por GC/EM, 

onde foram identificados, principalmente 1-hexanol (11,1%), 4-heptanol (10,5%), butanoato de 3-metilbutila 

(7,4%), hexanal (7,1%), mirceno (6,4%) e butanoato de etenila (5,4%).  

Castilho, Oliveira e Kaplan (2005), obtiveram um Licanolídeo, triterpeno lactona inédito, identificado 

como 3β-hidroxilupano-20, 28-olide, por meio de estudos onde foram utilizados extratos hexano-metanólico de 

sucessivas extrações do fruto da L. tomentosa (Benth.) O extrato hexânico obtido pelos autores, foi eluído em 

cromatográfo de sílica gel com mistura binária de hexano, EtOAc e MeOH para dar as fracções 1-100, obtendo o 

licanolídeo e o palmitoléico. As substâncias obtidas foram purificadas por cristalização com pentano e 

diclorometano, originando dois compostos cristalinos em forma de agulhas. A figura a seguir (Fig.2) apresenta a 

estrutura do Licanolídeo obtido (2), disponibilizada pelos autores, após análise detalhada dos espectros. 

 

 

 

Fig. 2: Constituintes químicos da L. tomentosa. Legenda: ácido betulínico (1); licanolídeo (2); ácido oleanólico 

(3); mistura de estigmasterol (4) e sitosterol (5); lupeol (6); mistura de ácido tormêntico (7), ácido betulínico e 

ácido ursólico (8) dois ácidos graxos: ácido palmitoléico e hexadecanóico. Fonte: Castilho; Kaplan (2008). 

 

Em um outro estudo com o extrato hexânico dos frutos (sem semente), foram obtidos: ácido betunílico, 

licanolídeo e ácido palmitoléico. Após passar pelo GC em coluna de sílica gel, da fração de AcOEt foi isolado o 

ácido oleanólico, um sólido de coloração amarelo pálido. Do extrato hexânico das folhas, foi isolado o lupenol e 

uma mistura de estigmasterol sitosterol. A fração de CH2Cl2 do extrato foi cromatografada em coluna de sílica 

gel, obtendo uma mistura contendo ácido tormêntico, ácido betulínico e ácido ursólico (Fig.2) (CASTILHO e 

KAPLAN, 2008). 

 

Atividade antioxidante e antitumoral da Licania tomentosa 

 
O extrato metanólico da folha e do fruto da L. tomentosa também foi estudado por Fernandes et al. 

(2003), no que se refere a citotoxicidade de triterpenos obtidos de duas Chrysobalanaceae (L. tomentosa e 

Chrysobalanus icaco) à linhas celulares leucêmicas multirresistentes e sensíveis. A purificação do extrato com o 

uso de diclorometano da fração das folhas da L. tomentosa resultou em uma mistura de triterpenos ricos em 

ácido betulínico (79% betulínico, 13,1% de ácido ursólico e 7,9% de ácido tormentic) e ácido betulínico 

purificado, que também apresentou inibição da linha tumoral considerada. A partir dos frutos do oiti e das folhas 

de C. icaco, via fração AcOEt, foi obtido outros dois triterpenos: o ácido oleanólico e pomóllico, ambos 

apresentando inibição do crescimento de K562. De modo semelhante ao ácido betunílico, inibem atividade a 

depender da concentração, induzindo à morte celular por apoptose. Conforme ressaltam os autores, apesar de a 
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atividade citotóxica dos ácidos betulínicos e oleanólico contra variados tipos de tumores ser bem conhecida, não 

haviam relatos de seus efeitos sobre células leucêmicas humanas. Com seus estudos eles mostram que os 

triterpernos isolados das folhas da L. tomentosa, possuem a capacidade inibir o crescimento de células 

leucêmicas humanas K562 (propriedades anti-MDR) de um modo dose-dependente, e também são muito 

eficazes no bloqueio da proliferação de Lucena 1, um derivado resistente à vincristina de K562. 

Pessoa et al. (2016) realizou a caracterização e quantificação de compostos fenólicos do extrato das 

sementes da L. tomentosa e L. rigida, de modo a estimar a capacidade antioxidante e determinar a citotoxicidade 

para as linhagens de Células MCF-7 e células Caco-2. Ambos os extratos apresentaram alta concentração de 

espécies como atividade antioxidante, sendo os flavonóides (quercetina, quercitrina e catequina) preponderantes 

na ação contra os radicais livres e os ácidos fenólicos mais eficientes em condições de estresse. Apesar disso, 

não apresentaram citotoxicidade para as linhas celulares testadas. 

 

Atividade antiviral (herpes simplex tipo 1) da Licania tomentosa 

 
O extrato das sementes da L. tomentosa (Benth.) mostrou-se capaz de inibir a replicação produtiva 

extracelular do vírus herpes simplex tipo 1 e também interferiu em uma infecção celular precoce à uma 

concentração não citotóxica (ACVr-HSV1). Para o preparo do extrato, primeiramente foram secas as sementes, 

logo em seguida adicionou-se às mesmas 100 mL de solução de NaCl à 0,85%. A mistura foi filtrada e ao 

filtrado foi adicionado volume igual de metanol e congelada à -20 ºC, resultando em uma concentração de 100 

mg/mL (p/v) em NaCl:glicerol (1:1) (MIRANDA et al. 2002).  

A toxicidade foi medida por meio das alterações morfológicas nas culturas celulares de HEp-2 e pela 

viabilidade celular por captação de corante vermelho neutro (MIRANDA et al. 2002). Em sua conclusão, os 

autores ressaltam que o extrato das sementes de L. tomentosa, protegem as células da infecção pelo referido vírus 

herpes in vitro em concentrações não tóxicas e também possui efeito virucida. 

 

Atividade antibacteriana da Licania tomentosa 

 
Silva et al. (2012) a partir de um extrato folha preparado por maceração estática com etanol e água (1:1) à 

temperatura ambiente, estudou com pioneirismo a atividade antibacteriana e antioxidante in vitro da L. 

tomentosa (Benth.). Após preparado o extrato, foi realizada uma triagem fitoquímica da planta, que identificou a 

presença de taninos, saponinas, alcalóides, esteróides e triterpenos. Conforme apresentado pelos autores, o 

extrato apresentou atividade antioxidante e antimicrobiana contra S. aureus, E. coli e P. aeruginosa. 

Uma investigação a respeito da atividade antibacteriana do extrato etanólico da folha do oiti frente a 

cepas gram positivas e negativas, sugeriu que a L. tomentosa devido a sua baixa toxicidade e alta 

disponibilidade, seja uma potencial candidata à busca por bioativos bactericidas (CAMPOS et al, 2017). O 

extrato foi obtido por meio de maceração estática a frio, concentrado em rotaevaporador e posteriormente 

purificado com hexano, diclorometano, acetato de etila e n-butanol. Por meio de cromatografia em camada 

delgada, foi identificada a presença de flavonóides e triterpenos. A fração AcOEt, onde ficam os flavonóides, 

evidenciou maior atividade, apresentado menores valores de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Bactericida Mínima (CBM), sendo todas as cepas sensíveis, de bactérias gram-positivas. Quanto à 

atividade citotóxica, observou-se que uma Concentração Mínima Citotóxica entre 500 e 250 µg/mL. 

 

DISCUSSÕES 

 
Os principais achados referentes aos estudos realizados com a espécie Licania tomentosa estão 

sumarizados e organizados na forma de assunto na tabela 1. 
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Tabela 1: Referências e assuntos abordados, organizado em tópicos. 

 

Tópico Referência Assunto 

 

 

 

Botânica (morfologia) 

Monteiro et al., 2012 apud 

Lorenzi, 2008 

Características da árvore do oiti 

Monteiro et al., 2012 

 

Características do fruto, semente e 

folhas 

Macedo, 2011 Características das folhas 

 

 

A família Chrysobalanceae e a 

etnofarmacologia 

Macedo, 2001 apud Presta; 

Pereira, 1987 

Alguns usos de Chrysobalanceae 

na medicina popular 

Castilho et al., 2000;  

Castilho e Kaplan, 2008 

Alguns usos na medicina popular e 

alguns fitoquímicos obtidos: 

triterpenos e flavonóides. 

 

 

Licania tomentosa, arborização e 

parâmetro de qualidade do ar 

Zamproni, Biondi e Bobrowsk, 

2016 apud Biondi;  

Althaus (2005) 

Arborização com uso do oitizeiro 

em Bonito-MS 

Maioli et al., (2008) Licania tomentosa como indicador 

de poluição 

 

 

 

 

 

Constituintes químicos e 

metabólitos secundários 

Andrade, Zoghbi e Maia (1998) 

 

Constituintes voláteis do fruto do 

oitizeiro 

Castilho, Oliveira e Kaplan (2005) 

 

Isolamento do licanolídeo inédito 

(3β-hidroxilupano-20, 28-olide) 

Castilho & Kaplan (2008) Isolamento de ácido betunílico, 

licanolídeo, ácido palmitoléico e 

ácido oleanólico a partir dos frutos. 

Isolamento de lupenol, uma 

mistura de estigmasterol sitosterol 

e uma mistura contendo ácido 

tormêntico, ácido betulínico e 

ácido ursólico. 

 

 

 

Atividade antioxidante e 

antitumoral 

Fernandes et al., (2003) Inibição do crescimento de células 

leucêmicas humanas K562 e 

bloqueio da proliferação de Lucena 

1. 

Pessoa et al., (2016) Alta concentração de antioxidantes 

no oiti, mas não citotóxico para 

linhagens de Células MCF-7 e 

células Caco-2 

Atividade antiviral (herpes simplex 

tipo 1) 

Miranda et al., (2002) Inibição da infecção pelo vírus 

herpes simplex tipo 1 e atividade 

virucida. 

 

 

 

 

Atividade antibacteriana 

Silva et al., (2012) O extrato hidroalcoólico possui 

atividade antioxidante e 

antimicrobiana contra S. aureus, E. 

coli e P. aeruginosa 

Campos et al., (2017) Potencial bactericida. Inibiu tanto 

bactérias gram-positivas, quanto 

gram-negativas. 
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Diante dos resultados obtidos é possível verificar que L. tomentosa é uma planta promissora. Sendo 

eficiente no paisagismo, desde que de modo controlado, e também um eficiente bioindicador de poluição, 

principalmente para ozônio. Possui alto potencial antioxidante, o que torna a mesma uma boa fonte de estudos, 

uma vez que o a ação dos radicais livres dentro do organismo humano e animal, pode causar inúmeras mutações 

e alterações biológicas a saber: processos inflamatórios, desenvolvimento de tumores, destruição celular devido à 

peroxidação lipídica, entre outros. Possui também propriedades anti-MDR e inibe a proliferação de Leucena 1. 

Contudo não apresentam citotoxidade frente à Células MCF-7 e células Caco-2. Por outro lado, possui efeito 

virucida frente ao herpes tipo 1 e efeito bactericida frente a algumas cepas bacterianas. 

No entanto, apesar de a medicina popular apontar indícios empíricos de sua ação citotóxica, 

antiflamatória, antibacteriana e hipoglicemiante, estudos a respeito do oiti ainda são incipientes, sendo 

necessário novos estudos, levando em conta as variantes farmacológicas para habilitação de tal planta como 

fitoterápica eficiente e não tóxica. 

O presente trabalho não teve a pretensão de esgotar todos os estudos sobre o oiti. Nesse sentido, alcançou 

seu objetivo de apresentar as informações mais relevantes e recentes a respeito dos estudos com a planta. 

Apontando possibilidades de pesquisas e de novos estudos, relacionados, principalmente, ao seu potencial 

antioxidante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A oiti, Licania tomentosa é uma planta versátil, possuindo bastante potencial fitoterápico. Algumas 

espécies de sua família, Chrysobalanaceae, possuem diversas aplicabilidades na medicina popular. Porém, 

existem pouco estudos no se refere aos aspectos fitoquímicos e farmacológicos. A partir do oiti, são muito 

obtidos flavonóides e terpenóides importantes, contudo, a L. tomentosa, bem como outras espécies da 

Crysobalanaceae, ainda permanecem como fonte não tão explorada para o isolamento e caracterização de 

bioativos que podem ter grande aplicabilidade farmacêutica. Desse modo, novos estudos podem abrir caminhos 

alternativos à descoberta de novas substâncias com ação terapêutica, bem como o desenvolvimento de novas 

drogas. 
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RESUMO: O trabalho é parte de leituras e análises para a realização do trabalho de conclusão de curso, cujo 

objetivo é apresentar a comunidade remanescente quilombola Poços do Lunga, localizada no município de 

Taquarana.  Nesse sentido, o trabalho aqui proposto tem como objetivo apresentar características da 

religiosidade e cultura ancestral quilombola encontrada na comunidade Poços do Lunga, através da festa de 

Meado de Agosto, com a finalidade de tornar pública sua histórica de luta e resistência religiosa e cultural. 

A pesquisa visa, também, mostrar a diversidade existente no quilombo através das comemorações de “Meado de 

Agosto”, que já se tornou uma tradição, com a finalidade de apresentar sua resistência a partir de um contexto 

cultural e sua influência para reforçar a identidade de um povo. Parte do levantamento de dados foi obtido 

através de relatos de antigos moradores, bem como, a caracterização de aspectos sociais e econômicos da terra 

quilombola. É de suma importância observar a luta desse povo que conseguiu manter-se firme a despeito de todo 

processo colonial de tentar apagar sua história e embranquecer sua religiosidade e sua cultura. A festa se tornou 

uma tradição de valor inestimável para seus moradores, tornando-se um bem cultural e imaterial para a tradição 

do povo quilombola do município de Taquarana e do estado alagoano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradição, Quilombo, Taquarana/AL. 

Mid-august: Religiosity and culture in quilombola resistance 

ABSTRACT: The research is an integral part of reading and analysis to the realization of completion of 

coursework whose the goal is to present the quilombola Poços do Lunga community where is localized in 

Taquarana city. Therefore the work proposed in here has the goal to present characteristics of religiosity and 

ancestral quilombola culture found on community Poços do Lunga through the party in mid-august for the 

purpose to become public their history of struggle and religious and cultural resistance.  

The research intends also to show the variety existent at quilombo through of celebrations in “Mid-august”, since 

it became a quilombola tradition that has the purpose to exhibit their resistence from a cultural context and their 

influence to strenghthen the identity of a people. Part of the data collection it was acquired through reports of old 

residents as well as the characterization of social and economic aspects from quilombolas gound. Therefore it is 

totally important to watch the struggle of these people who were able to stand firm in spite of all colonial process 

of trying to delete their history and to whiten their religiosity and culture. The celebration became a priceless 

value tradition for them it is becoming a cultural and immaterial good to the tradition in Taquarana city and in 

the alagoano state.  

   

KEYWORDS: Tradition, Quilombo, Taquarana/AL.  

 

INTRODUÇÃO 
 

O trabalho aqui proposto tem como objetivo apresentar características da religiosidade e cultura ancestral 

quilombola encontrada na comunidade Poços do Lunga, através da festa de Meados de Agosto, com a finalidade 

de tornar pública sua histórica de luta e resistência religiosa e cultural. A partir do tema exposto, foi realizado um 

levantamento de dados, construídos com relatos de antigos moradores e da análise dos impactos econômicos e 

sociais que a festa causa.  

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o termo quilombola assumiu um novo 

significado, sendo usado para designar a situação dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos no 

Brasil. De acordo com os dados da Fundação Cultural Palmares - FCP são considerados quilombolas todas as 
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comunidades onde a população seja descendente de africanos escravizados e que mantem tradições culturais. 

Segundo o Instituto de Terra e Reforma Agraria de Alagoas – ITERAL, em Alagoas há 68 comunidades 

certificadas como remanescente quilombola e, destas, 7 estão no município de Taquarana, mas somente 4 são 

certificadas pela FCP. São elas: Poços do Lunga, Mameluco, Lagoa do Coxo e Passagem do Vigário. O trabalho 

aqui proposto tem como foco a cultura ancestral afro-brasileira existente na comunidade poços do Lunga, 

mostrando sua resistência e luta através da festa do Meado de agosto. 

O processo de invasão, espoliação e dominação que a coroa portuguesa impôs ao Brasil resultou num 

processo colonial que gerou uma sociedade psicologicamente doente, tendo de um lado o opressor e sua 

superioridade e, do outro, o oprimido e sua letargia, vítima do epistemicídio. Nas palavras de Boaventura de 

Souza Santos (1997) o epistemicídio ocorre quando se nega outras maneiras de pensar, de saberes e culturas que 

não seja a branca e ocidental.  

Não falar sobre o que supostamente já se sabe, mas que o silêncio é estrategicamente imposto reverbera 

em novas injustiças, em outras formas de extermínio: cultural, social, econômico e no pertencimento, no ser 

diferente e se manter diferente. Assim, corroboramos com a fala de Fanon ao afirmar que “o que nós queremos é 

ajudar o negro a se libertar do seu arsenal de complexos germinados no seio da situação colonial” (FANON, 

2008, p. 44). Será necessário buscar nas raízes africanas a sua essência ancestral, as marcas de uma cultura 

liberta das amarras de uma pretensa superioridade embranquecida, de um pensamento único (eurocêntrico), 

dotado e superdotado de ranços coloniais, de uma história construída sob a égide da negação, do que nos faz 

seres coletivos biológica e socialmente construídos e emprenhados do que é primitivo, no sentido primeiro, 

desgarrados da ambição capitalista e interligados ao sagrado saber da mãe natureza.  

Visibilizar o eu, sem permitir que o outro me torne invisível, era a luta de Fanon ao escrever “Minha 

última prece: Oh, meu corpo, faça sempre de mim um homem que questione!” (FANON, 2008, p. 191). Quando 

percebemos que nossa negritude nos embala de significados e nos define enquanto seres recheados de realezas e 

súditos, mas sem compreender que esses significados sejam de superioridade ou do ser subalterno, mas de uma 

compreensão harmoniosa entre os seres que outrora possuíam em sua construção saberes e ações coletivas. 

Nessa direção, afirma Freire (1989, p. 39) “ninguém ignora tudo e ninguém sabe tudo. Todos sabem alguma 

coisa e ignoram alguma coisa”. 

Assim, a análise histórico-cultural realizada neste trabalho baseou-se nos costumes existentes na 

comunidade, mostrando a interação e o convívio de sujeitos que permaneceram isolados em certo período de 

tempo, nos leva a refletir sobre o papel da cultura e o que ela representou na vida social dos moradores. Este 

trabalho relata o relacionamento de um povo, que hoje tem seu reconhecimento e expressa isso em manifestações 

culturais, valorizadas pelos de dentro. Eis que surge o questionamento: como a cultura ancestral quilombola é 

vista pela sociedade do município de Taquarana? A problemática sobre lutas e valorização, faz parte da dinâmica 

reflexiva da apresentação.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa é de base exploratória e qualitativa, envolvendo aproximações com o campo pesquisado, 

respeitando os interesses do povo quilombola quanto à religiosidade e os movimentos culturais realizados pela 

comunidade. Para tanto, fazemos uso de entrevistas, observação, história de vida e da comunidade, através dos 

mais velhos. Posteriormente, realizamos uma análise qualitativa buscando compreender o significado do que foi 

coletado, para aquele povo. 

Os registros etnográficos serão levantados tanto em documentos e publicações oficiais quanto junto ao 

povo quilombola, compreendo a importância da história contada pelos que vivenciaram as relações impostas e 

resignificadas pelo povo negro. Para melhor compreensão das informações levantadas foi elaborado um 

mapeamento de ações culturais, através da festa de Meado de Agosto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Poços do Lunga é uma comunidade negra rural quilombola, constituída pelas povoações do Sitio Volta, 

Sitio Novo, Chã do Saco e Serrote, em uma região de fronteiras com os municípios de Taquarana, Coite do Noia, 

Igaci, Palmeira dos Índios e Belém, no interior alagoano. A mesma encontra-se em uma região “escondida”, o 

acesso devido à falta de manutenção torna-se dificultoso, com estradas esburacadas e tortuosas. O povoado se 

encontra em uma região seca, com vegetação característica da caatinga, e de recursos hídricos escassos, pois 
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Taquarana, segundo Almeida (2010), está localizado em um território onde quase toda sua água é subterrânea, 

necessitando buscá-la através de poços ou cavando açudes. Recentemente, o problema da falta de água foi 

amenizado, com a ajuda governo e o apoio da prefeitura municipal, sendo entregue a cada família uma cisterna 

de água, através do programa água para todos. 

Com semelhantes características étnica e cultural, a comunidade é habitada por 65 famílias, com 

aproximadamente 325 habitantes, segundo a liderança, tendo como principal fonte de renda a agricultura, com a 

produção de feijão e milho, a criação de animais, além do que a maioria das famílias consegue seu sustento 

através do programa bolsa família. Outra fonte de renda utilizada é a realização da festa de Meados de Agosto, 

mesmo que aconteça apenas uma vez ao ano. 

 A festa de Meado de Agosto é conhecida como a mais antiga expressão festiva realizada na região 

banhada pelo rio Lunga, e teve origem no século XIX, tendo início a partir do dia 10 do mês de agosto, seguindo 

uma programação diversa, com minicursos e oficinas, mas sua maior expressão ocorre no dia 15 de agosto em 

homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

A festa é coordenada por diversas lideranças e, atualmente, em memória da mestra Firmina Mercê de 

Jesus, antiga organizadora do evento e moradora da Comunidade, a administração geral foi passada para seu 

filho, que junto a outras lideranças tem a missão de ornamentar a igrejinha, conseguir as doações de transportes, 

arrecadar prendas e fogos de artifício para o leilão, além de providenciar as refeições para os convidados. Por 

meio do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do Serviço Social do Comércio -SESC, denominado 

Programa Mesa Brasil ocorreu a doação dos alimentos da festa, contribuindo ainda com a oficina de cinema, cine 

sesc pipoca, realizada na Escola Tenente Tenório. Havia ainda barracas de comidas e bebidas, trazidas pelos 

próprios moradores, gerando renda para as famílias. 

Muitos moradores desconhecem a origem da festa acreditando que a mesma acontece como forma de 

agradecimento aos alimentos que recebem da terra e aos animais que criam provenientes da chamada “era da 

fartura”, representadas pelo fim do inverno. Almeida (2003), diz que “de uma maneira em geral, todas as festas 

sofrem influência religiosa, são formas de diversões autênticas, sejam familiares ou comunitárias”. Dessa forma, 

a relação é evidenciada no momento em que os organizadores reforçam em suas falas o quanto ficam 

agradecidos e orgulhosos pela presença das pessoas de dentro e fora da Comunidade. 

 Seguindo influências ritualísticas dos símbolos e da tradição católica Romana, a festa é apresentada no 

dia 15 aos participantes e visitantes. Ao amanhecer é realizado um ritual religioso no Rio Lunga e no Castelo de 

Ogum, caracterizando a abertura da festa do Meado de Agosto, logo depois ocorre uma roda de diálogos com 

temas variados, com a participação de grandes lideranças e às 12 horas é realizada a procissão de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, no quilombo Poços do Lunga, onde a população percorre o povoado pagando promessas e 

pedindo graças. Após a procissão é dado início ao leilão, no qual são dispostos sobre a mesa do altar da igreja da 

comunidade, os itens que serão oferecidos para o arremate. Entre eles, cachos de coco, abóboras, galinhas 

magras e paus de cana caiana, doados pelos moradores e para finalizar, a animação da festa fica por conta de 

apresentações de grupos ligados a cultura afro, conforme figura abaixo. 

 
Figura 1: Prancha com imagens da festa do Meado de Agosto/2018. 

Fonte: Pesquisa de campo 
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De acordo com Mattos (2012). 

(...) estabelecendo relações com seus companheiros de dor e de 

origem, construindo espaço para a prática de solidariedade e recriando 

sua cultura e suas visões de mundo. Dessa maneira, integraram as 

irmandades católicas, praticaram o islamismo e o candomblé e 

reuniram-se em batuques e capoeira. Com isso, os africanos 

influenciaram profundamente a sociedade brasileira e deixaram 

contribuições importantes para o que chamamos hoje de cultura afro-

brasileiras. ( MATTOS 2012, p. 155) 

 

Entre as apresentações culturais expostas para o público temos a capoeira que, segundo Mattos (2012), 

ela pode ser vista como um espaço construído para encontros e afirmações de apoio e de solidariedade entre os 

membros de um mesmo grupo. Ocorreu ainda o candomblé, o coco xodó, maculelê, bem como, apresentações de 

estudantes de escolas de povoações vizinhas, com a banda de pífano, e coco de roda. E, por fim, a festa se 

encerra com forças de intercâmbio da cultura tradicional e popular de grupos musicais do agreste e da capital 

Maceió. 

A descolonização é um processo contínuo com pequenos e grandes movimentos. Nesse sentido, não é só 

a descolonização da mente, o Quilombo é a vivência!  

  

CONCLUSÃO  

 

sA cultura deve ser compreendida como um campo que possibilita aos sujeitos uma complexa rede de 

relações sociais por meio de símbolos, signos, práticas e valores. É dessa forma que a festa do Meado de agosto 

passa para o público um pouco da sua história de resistência e luta pelos seus direitos.  

Após alguns anos, a festa foi crescendo e se expandindo para o público de fora, passando de uma simples 

atividade, com missa e leilão, para um grande evento sociocultural e acadêmico e, assim, atraindo grupos de 

instituições de ensino e membros de órgãos públicos. Mesmo com todas as características de diversidade e 

enriquecimento cultural, há diversos fatores que são deixados de lado e que interfere na ampliação da festa, 

como a falta de divulgação, em função dos parcos recursos financeiros e apoio institucional. 

Mesmo apresentando alguns problemas, como os já citados, as comunidades quilombolas tentam 

amenizá-las, persistindo com as lutas e recorrendo a organizações não governamentais para conseguir viver em 

um local digno. A festa, então, torna-se uma alternativa para sobrevivência econômica e, ao mesmo tempo, 

destacar sua religiosidade e ações culturais tradicionais, que são transmitidas de geração em geração, atraindo 

turistas e revelando tradições. Tal ação gera renda para região quilombola e contribui ainda para o município de 

Taquarana.    

Diante das informações obtidas sobre esse contexto, a cultura é o que nos torna o que somos ao 

crescermos em um determinado ambiente. E quando se trata da forma autêntica e local de cada povo se constituir 

e resistir, a força globalizante busca homogeneizar as diferenças, contudo, quando você toma consciência da 

opressão é necessário fazer um movimento de liberdade, sendo necessário sair da inércia e reagir contra o 

opressor.  

De acordo com Fanon, não adianta criticar o opressor se não consegue sair do lugar do oprimido. O 

Quilombo continua resistindo e existindo!! 
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Química; Universidade Estadual de Alagoas. 

RESUMO: Cada vez mais surgisse especulações sobre a capacidade de substâncias naturais, principalmente, 

em atuarem contra os radicais ou para curarem, tratar ou amenizar doenças geradas pela produção dos oxidantes. 

Diante disto, a presente pesquisa teve como objetivo explanar sobre algumas metodologias que são aplicadas na 

avaliação da atividade antioxidante de extratos vegetais. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico 

para a identificação das metodologias mais usadas nesse tipo de estudo. Com isso, foi possível constatar que a 

avaliação de atividade antioxidante pode ser avaliada por meio da captura do radical DPPH, redução do íon 

férrico (Fe3+), sequestro do radical peroxil (ORAC), tiocianato férrico (FTC), teste tiobarbitúrico (TBA); e além 

desses também são avaliados a quantificação de compostos fenólicos e flavonoides que não são análises que tem 

como objetivo avaliar a inibição de espécies oxidantes, mas que são importantes partindo do ponto de vista que 

podem “reafirmar” os resultados obtidos nos testes antioxidantes, pois a quantificação de compostos bioativos 

identifica o teor de metabólitos secundários que conferem potencial antioxidante aos extratos vegetais. Portanto, 

é de grande relevância o estudo de métodos para que assim seja possível os estudos avançarem constantemente e 

com maior relevância de extratos vegetais atuarem combatendo as espécies radicalares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: métodos, potencial antioxidante, capacidade inibitória de radicais. 

 

Methodologies applied in the study of antioxidant activity of plant extracts 

ABSTRACT: More and more speculations have arisen about the ability of natural substances, especially to 

act against radicals or to heal, treat or ameliorate diseases caused by the production of oxidants. The antioxidant 

studies evaluating the inhibitory capacity of extracts of plants have been deserving more and more attention, 

considering that the Brazilian territory has a rich fauna in several species that in the popular culture are already 

cited as efficient in the treatment of some diseases. In view of this, the present research had as objective to 

explain about some methodologies that are applied in the evaluation of the antioxidant activity of vegetal 

extracts. For that, a bibliographic survey was carried out to identify the most used methodologies in this type of 

study. The results showed that the evaluation of antioxidant activity can be evaluated by the capture of the DPPH 

radical, reduction of the ferric ion (Fe3 +), sequestration of the peroxyl radical (ORAC), ferric thiocyanate 

(FTC), thiobarbituric test (TBA) ; and in addition, the quantification of phenolic compounds and flavonoids that 

are not analyzes that aim to evaluate the inhibition of oxidant species, but which are important from the point of 

view that can "reaffirm" the results obtained in the antioxidant tests, are also evaluated. the quantification of 

bioactive compounds identifies the content of secondary metabolites that confer antioxidant potential on plant 

extracts. Therefore, it is of great relevance the study of methods so that it is possible for the studies to advance 

constantly and with greater relevance of vegetal extracts to combat the radical species. 

 

KEYWORD: methods, antioxidant potential, radical inhibitory capacity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As últimas décadas foram marcadas pelo crescente número de casos de doenças que vêm desafiando a 

medicina ou enfermidades que vem sendo tratadas com diversos medicamentos sintético. Diversas dessas 
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doenças tem sua formação ligada a produção de radicais livres que leva ao estresse oxidativo. Os radicais livres 

ou moléculas oxidantes são átomos ou moléculas que possuem elétron desemparelhado em sua camada mais 

externa, causando-lhe instabilidade eletrônica e quimicamente são considerados altamente reativos. Tais 

moléculas podem ser oriundas de fontes externas (poluição, uso de medicamentos, exposição à radiação UV, 

cigarro) e fontes internas (metabolismo de redução de oxigênio, inflamações, peroxissomos e enzimas do 

citocromo P450) (VASCONCELOS et al., 2014). 

O excesso de compostos oxidantes no organismo leva ao chamado estresse oxidativo que podem danificar 

células, proteínas, carboidratos, lipídios (peroxidação lipídica) e até o DNA. Os danos causados pelos radicais a 

camada lipídica alteram a fluidez e consequentemente prejudica o transporte celular. A ação oxidativa das 

espécies reativas do metabolismo do oxigênio inibem a enzima que catalisa a formação do RNA transportador, 

para formar a sequência correta de aminoácidos, originando uma séria de proteínas defeituosas. Além disso os 

radicais podem oxidar os aminoácidos cisteína, metionina e assim provocando alteração na função de algumas 

proteínas. Em relação ao DNA podem originar ligações cruzadas como também alteração nas bases nitrogenadas 

que provocam alterações nas hélices do DNA, o que pode ocasionar mudança na expressão gênica e favorecendo 

o desencadeamento de doenças crônicas (SILVA; FERRARI, 2011). 

Para inibir ou minimizar a ação dos radicais livres existe as substâncias antioxidantes que ocorrem no 

organismo de forma espontânea, que são as enzimas antioxidantes; no entanto essas enzimas não são suficientes 

para inibirem a ação oxidativa dos radicais livres, sendo necessário introduzir substâncias antioxidantes ao 

organismo por meio da alimentação. As buscas por antioxidantes naturais têm crescido bastante, sendo o 

principal foco espécies vegetais que são citadas tanto na literatura como por populares sendo eficazes no 

tratamento de algumas doenças (NOVAES et al., 2013). 

A capacidade das espécies vegetais em minimizar a ação degenerativa dos radicais, deve-se a presença 

dos compostos bioativos, originários do metabolismo secundário. Dentre esses metabólitos secundários 

encontram-se os compostos fenólicos (fenóis simples, ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides, estilbenos, 

taninos hidrolisados e condensados) (OLIVEIRA, 2011), outros metabólitos bastante citados na literatura são as 

catequinas e saponinas que possuem ação biológica importante no combate a algumas patologias (PEREIRA; 

CARDOSO, 2012). 

Nos últimos anos, o grande alvo para pesquisas científicas tem sido o potencial antioxidante de extratos 

vegetais e diversas metodologias têm sido aplicadas com o objetivo de avaliar a capacidade antioxidante de 

espécies vegetais que possuem poder de erradicar algumas doenças ou ajudar no tratamento de algumas 

enfermidades (SANTOS OLIVEIRA, 2016).  

Sendo o território brasileiro rico em uma fauna que possui inúmeras espécies capazes de até curarem 

algumas doenças, pesquisas tem destinado seus estudos para avaliar frutos, folhas, caule, raiz dessas plantas que 

podem atuar inibindo o desenvolvimento de radicais livres e consequentemente minimizando o desenvolvimento 

de doenças ou sintomas (SANTOS, 2006). 

Em plataformas de pesquisas como Scielo e Google Acadêmico é possível encontrar diversos artigos que 

tratam a respeito do potencial antioxidante de espécies vegetais, adotando em suas metodologias de pesquisa 

diversos métodos para avaliar a capacidade antioxidante de extratos vegetais. 
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Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo relatar algumas metodologias aplicadas no estudo do 

potencial antioxidante de extratos vegetais, devido à importância e a crescente demanda de pesquisas nesta área 

de estudo. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A presente pesquisa foi realizada a partir de uma revisão de literatura, com o levantamento de artigos 

científicos publicados em revistas e jornais científicos. O levantamento bibliográfico ocorreu durante o mês de 

setembro e outubro do presente ano, utilizando como bases de busca o Scielo, Google Acadêmico e PubMed, 

onde utilizou como palavras-chave atividade antioxidante, metodologias para avaliação de antioxidante, análise 

de atividade antioxidante em extratos vegetais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

CAPTURA DO RADICAL LIVRE DPPH 

O método baseia-se na transferência de elétrons de uma substância antioxidante ou de uma espécie 

radicalar (Figura 1). A transferência de elétrons é perceptível pela mudança de coloração, em que o DPPH de 

coloração púrpura é reduzido a difenil-picril-hidrazina de coloração amarelada, com consequente 

desaparecimento da absorção, podendo ser monitorado pelo decréscimo da absorbância (NASCIMENTO et al., 

2011). 

 

Figura 1- Reação de captura do radical DPPH 

(SANTOS et al., 2011). 

Através das absorbâncias adquiridas é possível determinar o porcentual de atividade antioxidante 

(AAO%), que consiste basicamente na quantidade de DPPH consumido por uma determinada substância com 

ação antioxidante na captura do radial e/ou porcentagem de DPPH remanescente no meio reacional. Desta forma, 

também pode ser avaliada concentração eficiente (CE50), também chamada de concentração inibitória (CI50), 

onde quanto maior for o consumo de DPPH por uma amostra, menor será o resultado do CE50 e maior o seu 

potencial antioxidante (RODRIGUES et al., 2013). 

 

FRAP (FERRIC REDUCING ANTIOXIDANT POWER) 

O método FRAP foi desenvolvido, a princípio, com o objetivo de avaliar a redução do ferro em sistemas 

biológicos e soluções aquosas de compostos isolados. Ou seja, o método baseia-se na produção do íon Fe2+ 

mediande a redução do íon férrico (Fe3+)  (Figura 2), presente no composto 2,4,6- tripiridil-s-triazina (TPTZ). A 
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medida que vai ocorrendo a reação a solução passa de um roxo claro para um roxo mais intenso, a absorbância 

pode ser medida em espectrofotômetro a 595nm. Quanto maior a absorbância ou intensidade da coloração roxo, 

maior será o potencial antioxidante (URREA-VICTORIA et al., 2016). Diante disto, a capacidade antioxidante 

do extrato vegetal é avaliada pela transferência de elétrons da espécie antioxidante (extrato vegetal) para o íon 

Fe3+. 

 

Figura 2 – Reação de redução do íon férrico (Fe3+) 

(URREA-VICTORIA et al., 2016). 

SEQUESTRO DO RADICAL PEROXIL – ORAC (OXYGEN RADICAL ABSORVANCE CAPACITY) 

Este teste avalia a atividade antioxidante através da inibição da oxidação, induzida pelo radical peroxil, 

por transferências de átomos de hidrogênio. O radical peroxil é formado pela reação do AAPH (Dicloreto de 2,2-

azobis 2-amidinopropano) com o oxigênio atmosférico que em e=contato com o indicador fluorescente forma 

um produto não florescente. 

O ORAC obtém os resultados através do monitoramento do tempo, do grau de inibição ao decorrer da 

reação(TOMEI e SALVADOR, 2007). Usando-se uma curva de calibração de trolox, com concentrações 

definidas, é gerada a atividade ORAC da amostra vegetal, que é expressa em unidade de ORAC ou equivalente 

de trolox (ALVES et al., 2010).  

 

TIOCIANATO FÉRRICO (FTC) 

Neste método o peróxido de hidrogênio oxida o ferro ferroso em meio acidificado. Os íons férricos 

resultantes reagem com o tiocianato de amônia para formar o tiocianato férrico, um complexo de cor vermelho-

alaranjado. A inibição da lipoperoxidação ocorre por meio da espécie antioxidante, que pode ser um óleo, extrato 

vegetal ou antioxidante sintético. Desta forma, quanto menor for à intensidade da coloração vermelha, maior será 

a absorbância analisada (RODRIGUES et al., 2011). 

 

TESTE TIOBARBITÚRICO (TBA) 

O método tiobarbitúrico tem como objetivo avaliar a peroxidação lipídica. O processo de peroxidação 

lipídica consiste em uma reação em cadeia que se inicia com o ataque de uma espécie reativa à bicamada lipídica 

e consequentemente a formação de radicais peroxila (Figura 3). O principal composto formado ao final deste 

processo é um aldeído conhecido como malonaldeído. Deste modo, uma molécula do malonaldeído liga-se a 

duas moléculas de TBA (Figura 4), formando uma solução de coloração vermelha (BORGES et al., 2011). 
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Figura 3- Principais reações que ocorrem no processo de peroxidação lipídica 

(BORGES et al., 2011). 

 

 

Figura 4- Formação do malonaldeído e reação com o TBA 

(BORGES et al., 2011). 
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COMPOSTOS FENÓLICOS – FOLIN CIOCALTEAU 

O método para determinação de fenóis totais consiste na reação dos ácidos constituintes do reagente 

Folin-Ciocalteau e compostos fenólicos ou não fenólicos. O reagente Folin-Ciocalteau é composto pelos ácidos 

fosfomolíbico e fosfotungstíco, nesta solução o molibdênio se encontra no estado de oxidação +6 e com 

coloração amarelada; no entanto na presença de compostos fenólicos sofre reação de redução e passa para um 

estado de oxidação +5 (REZENDE, 2010). 

Com a reação de redução (Figura 5) há a formação dos complexos molibdênio-tungstênio de coloração 

azul. Esta reação ocorre em meio alcalino, especificamente na presença de Na2CO3 (REZENDE, 2010). 

 

 

Figura 5- Reação entre uma substância fenólica e o molibdênio (componente do Folin-Ciocalteau) 

(REZENDE, 2010). 

QUANTIFICAÇÃO DO TEOR DE FLAVONÓIDES 

Desde a década de 60 o cloreto de alumínio é utilizado para a determinação de flavonoides. Através 

dessa técnica o cátion alumínio liga-se a flavonóides (Flavonoides – Al), em metanol, formando complexos 

estáveis (Figura 6). Na análise espectrofotométrica há um desvio para maiores comprimentos de onda e 

intensificação da absorção, e assim é possível determinar o teor de flavonoides sem haver interferência de outras 

substâncias fenólicas (SIQUEIRA, 2011). 

 
Figura 6 – Formação do complexo estável Flavonoide – Al 

(MARCUCCI; WOISKY; SALATINO, 2015). 
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CONCLUSÃO  

 

Portanto, é de total de relevância o estudo de metodologias analíticas para avaliação do potencial 

antioxidante de extratos vegetais, tendo em vista que atualmente o enfoque das pesquisas são os produtos 

naturais que podem ser benéficos para a saúde humana. Com a pesquisa realizada foi possível identificar que há 

inúmeros métodos que são aplicados no intuito de avaliar a capacidade de extratos vegetais em inibir a ação 

degenerativa de espécies radicalares, nesta pesquisa foram identificados tanto métodos que avaliam em 

específico o potencial antioxidante (DPPH, FRAP, ORAC, FTC, TBA) como também aqueles que quantificam o 

teor de compostos fenólicos e flavonoides, que são metabólitos secundários e que conferem aos vegetais 

capacidade antioxidante.                           
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RESUMO: A pesquisa empreendida consiste em analisar o cenário do empreendedorismo no Brasil, 

considerando o período de 2002 a 2015. Essa é uma temática muito em alta nos últimos anos e de vital 

importância vide a crescente discussão acerca do empreendedorismo no mundo como alternativa para a geração 

de emprego e renda e que poderia auxiliar na geração de desenvolvimento econômico. Para tanto, como método 

de coleta de dados, utilizou-se pesquisa bibliográfica com a finalidade de contextualizar ao longo do tempo o 

empreendedorismo em termos de pequenos negócios no país como também análise descritiva de gráficos da 

pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dentro desse período a fim de descrever o panorama desse 

público. A partir da análise dos dados foi possível notar que o Brasil está bem posicionado no que diz respeito a 

ação empreendedora dentro de 54 países pesquisados, porém ainda precisa evoluir em termos do 

empreendedorismo por oportunidade haja visa que é a motivação para empreender que mais contribui para o 

desenvolvimento econômico do país, segundo pesquisa realizadas. A escassa qualidade do capital humano do 

país é um dos principais motivos dessa realidade, para tanto, se faz necessário o investimento em educação 

empreendedora nas escolas de educação básica assim como um todo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Emprego, pequenas empresas, desenvolvimento econômico. 

 

Entrepreneurship in Brazil: An analysis of the period from 2002 to 2015 

 

ABSTRACT: The research aims to analyze the scenario of entrepreneurship in Brazil, considering the period 

from 2002 to 2015. This theme has been very popular in recent years and of vital importance because of the 

growing discussion about entrepreneurship in the world as an alternative for the generation of employment and 

income and that could help in the generation of economic development. For this purpose, as a method of data 

collection, a bibliographical research was used to contextualize the entrepreneurship in terms of small businesses 

in the country, as well as descriptive analysis of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) in order to 

describe the panorama of this public. From the analysis of the data it was possible to notice that Brazil is well 

positioned when it comes to entrepreneurial action in 54 countries surveyed, but still needs to evolve in terms of 

entrepreneurship by opportunity, since the motivation to undertake is what contributes most to the country's 

economic development, according to research conducted. The scarce quality of the country's human capital is 

one of the main reasons for this reality. Therefore, it is necessary to invest in entrepreneurial education in basic 

education schools as a whole. 

 

KEYWORDS: Employment, small business, economic development. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O empreendedorismo é normalmente conceituado como a ação de um indivíduo na geração de novos 

negócios e, também, na ação em um negócio já existente. Um indivíduo para ser um empreendedor precisa gerar 

emprego, renda e sua ação precisa ter impacto positivo no meio social. Ainda mais, o que move o empreendedor, 

na maioria das vezes, é a paixão pela mudança no que faz em troca do lucro, sobretudo, o que mais afeta 

negativamente ele é o risco e a incerteza quanto a sua ação.  

Desta forma, o empreendedorismo, em especial os pequenos negócios, vem sendo tratado, nos últimos 

anos, como uma possível alternativa para a geração de emprego e renda diante das recessões cada vez mais 

frequentes nos países passando, assim a perceber a sua importância para o crescimento das nações. Assim sendo, 

essa pesquisa tem como objetivo analisar o cenário brasileiro no período de 2002 a 2015 quanto o crescimento 

do empreendedorismo.  

mailto:gustavo_vinicius01@hotmail.com
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Entende ser necessário essa pesquisa para o cenário econômico brasileiro haja vista a contundência cada 

vez maior da importância do empreendedorismo para a geração de emprego e renda, dessa forma, analisar o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo promoverá um diagnóstico analítico da variação dessa população que levará 

ao embasamento de novas pesquisa.  

Para Dino (2017) o Brasil é um país privilegiado, tendo em vista as inúmeras possibilidades de negócios 

que garantem um diferencial frente ao mercado exterior, pois vários setores como o turismo, a agricultura, a 

indústria e o serviço continuam crescendo mesmo diante da crise financeira vivenciada no país. Isto motiva o 

empreendedorismo, pois com o aumento de novas empresas a competitividade se amplia e a inovação aparece. 

Políticas de apoio ao empreendedorismo no Brasil só começaram a ter tratamento adequado nos anos 

1980 e 1990, quando entra na Constituição Federal com o primeiro estatuto. Antes disso, as pequenas empresas 

não eram tratadas como grupos de empreendimentos que têm algo em comum e com potencial de negócios, 

como vemos hoje. Assim, portanto, faz-se necessário conhecer o contexto histórico de como as pequenas 

empresas no país chegaram a ter a denominação que têm hoje em dia e como estas eram tratadas no meio social, 

bancário e público. 

Estudo deste assunto sobre as décadas de 1930 e 1960 foi realizado por Diniz e Boschi (1978), mostrando 

a transição de empresas exportadoras de produtos agropecuários para empresas de caráter industriais. Assim, 

comparando essas duas décadas, os autores afirmam que de um lado se tinha uma produção industrial de gestão 

familiar com pouca diversidade de produtos produzidos, estes de produção artesanais; e, do outro lado, grandes 

indústrias com alto padrão de produção e de gestão industrial. Assim, segundo eles, a base industrial da época 

não tinha relevância na economia do país, tampouco influência política. 

Para se ter uma ideia, segundo Melo (2008), a partir de leitura de outros trabalhos, no início da década de 

1940, um terço dos sócios das empresas industriais brasileiras eram de origem estrangeira. Além disso, a década 

anterior havia sido marcada pela queda da proporção das pequenas empresas em São Paulo, polo industrial do 

país, saindo de 18% para 11% do total, enquanto as grandes empresas apresentaram aumento de 8%. 

Fernanda Wanderley (1999) faz um levantamento da literatura econômica acerca das pequenas empresas 

no desenvolvimento econômico que vigorava na década de 1950 e afirma que as correntes dominantes 

consideravam que o desenvolvimento econômico estava ligado à industrialização de larga escala através de 

máquinas e equipamentos especializados somados com a divisão da mão de obra em setores da produção, junto, 

também, com tecnologia moderna e capital intenso. Todavia, as pequenas empresas eram ignoradas por não 

conseguirem alcançar produção de larga escala e eficiência produtiva dentro dos moldes colocados como 

condicionais para o desenvolvimento econômico: “Nessa perspectiva, as pequenas empresas estavam, na melhor 

das hipóteses, desempenhando um papel transitório nos países que ainda não haviam alcançado a fase mais 

avançada de desenvolvimento” (Ibid., p. 17). 

As pequenas empresas, ainda segundo Wanderley (1999), eram impossibilitadas de geração de lucro pela 

falta de modernidade e organização administrativa, desta forma eram tratadas apenas como alternativa para o 

desemprego. Essa situação era oposta ao padrão econômico de desenvolvimento capitalista, onde, no entanto, era 

tida como uma estratégia de sobrevivência, tendo como característica o uso predominante de mão de obra 

familiar, pouco capital e falta de regulação governamental. 

Presumia-se no Brasil que as pequenas iniciativas de produção reduziriam ou mesmo acabar ao passo que 

o processo de industrialização se desenvolvesse no país. Desta feita, nos próprios arquivos do governo não foram 

encontrados registros referentes à separação das empresas por porte, tendo em vista que o foco das políticas 

econômicas era o desenvolvimento da indústria (MACUSO, 2002  apud MELO, 2008). 

Ainda na década de 1970 surge o Centro de Apoio as Pequenas e Médias Empresas (CEBRAE), sendo 

esta a primeira entidade a apoiar as pequenas e médias empresas. Esta instituição tinha como foco primordial a 

orientação e a captação de crédito (MELO, 2008). 

Ainda nos anos 1980 há um processo de remodelação do setor industrial brasileiro. Grande quantidade de 

empresas acabam sofrendo com essa mudança, que gerou um contingenciamento de mão de obra à margem do 

mercado de trabalho. Dentro desse cenário econômico Pochmann (2015, p. 201) afirma que: 

 

A partir de 1980, diante do abandono de projeto de desenvolvimento nacional, a 

economia brasileira ingressou em uma longa fase de baixo dinamismo nas atividades 

produtivas. Sem capacidade de expandir o emprego no mesmo nível da população 

economicamente ativa, ganhou expressão o maior contingente de mão de obra 

excedente. 

 

 

Foi dentro dessa remodelagem das atividades produtivas, segundo Melo (2008), que surgiu a ênfase na 

criação de trabalho e renda ligados à atividade de pequena escala produtiva e não apenas via trabalho 

assalariado, assim como, que o crescimento econômico não poderia ser creditado apenas à industrialização.  
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Nessa época também começaram a surgir as primeiras iniciativas legislativas de incentivo à abertura de 

micro e pequenas empresas. Ainda nos anos 1980 surgiu o primeiro estatuto da microempresa instituído em 1984 

pela Lei nº 7256 em 27 de novembro. Essa foi a primeira iniciativa por parte do legislativo federal brasileiro 

neste sentido. 

Dornelas (2007) afirma que o empreendedorismo começou a ganhar corpo na década de 1990, quando 

entidades importantes no apoio ao empreendedorismo, trazendo maior visibilidade e ações direcionadas a tal 

atividade, que levaram ao longo do tempo informação e capacitação para os empreendedores, levando ao 

aumento de empreendimentos no país. O Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é uma 

importante instituição de fomento do empreendedorismo no país. 

Não é exagero afirmar que o SEBRAE é a maior instituição de apoio ao pequeno empreendedor no país, 

com dados de 2017 que apontam que naquele ano “o volume de atendimentos ultrapassou os 7,2 milhões, com 

mais de 3,8 milhões de clientes atendidos” (AGÊNCIA, 2017). 

Além do SEBRAE, outra instituição citada por Dornelas (2007) como importante para o desenvolvimento 

do empreendedorismo no Brasil foi a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

(SOFTEX). 

As pequenas empresas de software têm uma importância significativa para o empreendedorismo do 

país. Sobre isso, Araújo (2017, p. 5) afirma que “aproximadamente 73% da indústria brasileira de software (mais 

de 6.000 organizações) é constituída por PMEs104”. 

O ambiente brasileiro para o desenvolvimento do empreendedorismo ainda está muito atrasado. Apesar 

do país estar bem colocado em alguns quesitos na pesquisa Global Entreprenuership Monitor (GEM) em outros 

está muito mal. Por exemplo, na variável que se refere à motivação em empreender o Brasil está no final da lista, 

47ª posição, entre os 54 países pesquisados. A motivação por necessidade está em níveis elevados e pesquisas 

mostram que empreendimentos por necessidade tendem a contribuir pouco para o desenvolvimento do país e 

uma dessa causas é a falta de educação de qualidade, que influi na qualidade do capital humano, assim como os 

entraves burocráticos para a abertura de novas empresas. Uma pesquisa feita recentemente pelo Banco Mundial, 

chamada de Doing Business, avalia os processos burocráticos para abertura de uma empresa em 190 países, o 

Brasil está acima da centésima posição, o que deixa claro a defasagem das nossas políticas de fomento ao 

empreendedorismo (IBMEC, 2018). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

No que diz respeito à pesquisa, Marconi e Lakatos (2017) afirmam que se trata de um procedimento 

formal e crítico que utiliza métodos científicos de maneira a atingir o objetivo de descobrir novas verdades e 

fatos sobre a realidade.  

No que se refere à estrutura deste trabalho foi utilizado o método de abordagem dedutivo, tendo em vista 

que foi feito um aprofundamento conceitual no termo “empreendedorismo” no Brasil. Sobre esse método 

científico, Marconi e Lakatos (2017, p. 92) deixam claro que “o método dedutivo tem o propósito de explicar o 

conteúdo das premissas”.  

Em se tratando do método de trabalho específico, foi utilizado o método histórico, que é característico das 

Ciências Sociais, tendo em conta o levantamento histórico do empreendedorismo desde o seu surgimento até 

seus dias atuais. Esse estudo histórico foi importante para compreender as raízes e o desenvolvimento do 

empreendedorismo. Sobre esse método, Marconi e Lakatos (2017, p. 107) asseguram que:  

 

[...] o método histórico consiste em investigar acontecimentos, processos e 

instituições do passado para verificar a sua influência na sociedade de hoje, pois as 

instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de suas partes 

componentes, ao longo do tempo, influenciada pelo contexto cultural particular de 

cada época igual ao trecho que pegou do livro. Por isso mantenha as palavras do 

próprio autor fielmente. Essa análise, efetuada de forma sistemática, permite à 

empresa direcionar o futuro do mercado, elaborando as metas e os objetivos da 

empresa que atendam às variações do mercado (AUTOR, 2005, p. 18).  

 

 

Do ponto de vista da natureza da pesquisa, devido ao objetivo de gerar novos conhecimentos e 

interpretações, será utilizado a básica como natureza e, assim, Prodanov (2013, p. 51) afirma que: "objetiva gerar 

conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e 

interesses  

universais".  

                                                             
104 Pequenas e Médias Empresas 
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A pesquisa descritiva tem como característica, como o próprio nome já diz, a descrição de uma população 

em determinado, seus costumes e perfil. Quanto a isso Gil (2002, p. 42) explica que: "As pesquisas descritivas 

têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis".  

Está pesquisa foi desenvolvida levando-se em conta os objetivos traçados de forma mais eficiente 

possível dentro da metodologia adotada. Para melhor exploração, está foi classificada como pesquisa descritiva 

devido ao fato de investigar e descrever uma determinada população, o empreendedor no Brasil, assim como o 

levantamento e comparação de dados estatísticos para entender como essa população evolui ao longo do período 

escolhido.  

Com base nos procedimentos técnicos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado 

levantamento bibliográfico de maneira a ter um aprofundamento histórico e conceitual sobre o 

empreendedorismo. Sobre essa técnica Gil (2002, p. 44) expõe que ela “é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituindo principalmente de livros e artigos científicos”.  

Os conceitos ligados ao empreendedorismo foram pesquisados e estudados através de livros com autores 

que são referências na área, casos de Joseph Schumpeter (1961), Fernando Dolabela (2012), José Carlos 

Dornelas (2008) e Marcio Pochman (2015). Como vimos, ao tratar do empreendedorismo no Brasil foram 

levantadas informações em pesquisas mundiais de empreendedorismo, como a Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), que faz avaliações anuais de empreendedorismo por país; assim como, pesquisas nacionais feitas pelo 

Sebrae. Artigos, monografias e teses também foram utilizadas.  

De início foi feito o esboço do plano da pesquisa estabelecendo quais assuntos seriam abordados em cada 

capítulo. Dessa forma, iniciou-se levantando todo o histórico do empreendedorismo e das pequenas empresas no 

Brasil mostrando, sobretudo, a história das instituições de apoio a esta população. Logo em seguida, adentrou-se 

no levantamento dos dados com posterior analise e descrição dos gráficos que foram gerados.  

O período escolhido para a pesquisa, 2010 a 2015, foi devido à dificuldade em levantar dados 

secundário dentro do período que abrangesse os anos mais atuais para correlacionar com outras variáveis como 

também para que pudesse ter uma análise mais longitudinal e consistente ao longo do período. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A fim de mostrar o crescimento do empreendedorismo em números no Brasil, a partir do ano de 2000, 

surge a pesquisa (GEM), que se refere a um programa de abrangência mundial criado através da parceria entre a 

London Business School, da Inglaterra, e o Babson College, dos Estados Unidos. Para ser realizada no Brasil, 

esta pesquisa conta com o apoio do SEBRAE, do IBQP (Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade) e do 

Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

A pesquisa GEM é realizada tomando como base a população ativa de 18 a 64 anos, com esses dados são 

calculados e apresentados os resultados na forma de taxas gerais e específicas. A taxa geral é organizada em 

subgrupos, que considera o estágio em que se encontra o empreendedor assim como a motivação que o levou a 

empreender. No que se refere ao estágio, as taxas são nomeadas como: Taxa Total de Empreendedorismo (TTE); 

Taxa de Empreendedorismo Estabelecido (TEE), empreendedor com um negócio em atividade acima de 3,5 

anos; e Taxa de Empreendedorismo Inicial (TEA), e este último ainda pode ser dividido em dois tipos: nascente 

– empreendedor que tem um novo negócio com no máximo 3 meses ou está envolvido com a criação nos últimos 

12 meses; e novo – empreendedor com negócio entre 3 meses e 3,5 anos de atividade. Em relação à motivação, 

as taxas são divididas em empreendedorismo por motivação (negócio criando a partir de uma oportunidade 

observada) ou por necessidade (negócio criado quando o indivíduo não tem outra opção de renda) (GEM, 2016). 

Tomando tal pesquisa como base, segue no Gráfico 1 uma linha evolutiva que mostra o crescimento 

percentual do empreendedorismo de 2002 a 2015 no Brasil, tomando como base o estágio do empreendimento. 
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Gráfico 1 - Taxas de empreendedorismo segundo estágio do empreendimento 

 
       Fonte: Adaptado pelo autor a partir de GEM (2016) 

 

De acordo com o gráfico acima, podemos observar, no geral, que de 2002 a 2015 houve uma variação 

crescente, ainda que algumas quedas pouco significativas tenham surgido em alguns anos. Comparando o ano de 

2002 e 2003 temos uma pequena queda na taxa total causada pela variação percentual nos empreendedores 

iniciantes (-0,60%). Porém, no ano seguinte, temos uma elevação na taxa dos empreendedores estabelecidos, 

onde indica que a média de empreendedores acima de 3,5 anos no mercado tem crescido (+6,60%). Já no ano de 

2005 tivemos uma nova queda na taxa de empreendedores iniciantes (-2,20%), o que levou, consequentemente, à 

queda na taxa total de empreendedores (-1,90%). Essa queda nos mostra que empreendimentos novos fecharam 

antes de 3,5 anos. 

Ainda na ótica da sobrevivência das MPEs, o Anuário do Trabalho das Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2017) mostra que no Brasil, em números absolutos, há um total de 6.843.051 empresas MPE e 

MGE, onde 99% deste número é composto pela MPEs. Sobretudo, um dado preocupante é constatar que a 

porcentagem de MPEs que não sobrevivem após 2 anos de criação é de 22% (DA SILVA., 2015). 

Todavia, analisando o gráfico no período foco da pesquisa, 2010 a 2015, o que chama a atenção é uma 

queda brusca entre os anos de 2010 e 2011 no total de empreendedores (-5,4%), causada pelo número de 

empreendedores iniciantes (-2,6%) e no número de empreendedores estabelecidos (-3,1). A partir de 2011 até 

2015 podemos observar uma crescente constante na taxa total de empreendedores (12,4%), com uma média de 

3,1% ao ano, chegando em 2015 a sua maior taxa em todos os anos pesquisados. Essa crescente positiva na TTE 

se deu pelo crescimento equilibrado entre a TEA e a TEE, 1,52% e 1,68% respectivamente. 

Sob essa ótica, ganha particular importância a análise da taxa de empreendedorismo comparando com o 

crescimento do PIB nacional. Para tanto, observemos o gráfico 2 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Médias e Grandes Empresa 
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Gráfico 2 - Taxa de crescimento do PIB e taxas de empreendedorismo total 

 
     Fonte: Adaptado de GEM (2016) e IBGE (2018) 

 

Ao analisar esse gráfico, podemos observar que a variação da taxa do Produto Interno Bruto (PIB) e a de 

empreendedorismo se relacionam até meados de 2011. Entretanto, a partir de 2012 até 2015 elas variam 

inversamente, isto é, à medida que a de empreendedorismo se eleva, a do PIB reduz. 

Desta feita, agora cabe avaliar o crescimento do empreendedorismo no Brasil a partir da sua motivação a 

empreender, que são duas: por motivação ou por necessidade. Empreendedor por necessidade são aqueles que 

empreendem tendo em vista manter as suas necessidades básicas para sobrevivência através de um segmento que 

mais lhe convêm, com habilidade para tal sem observar alguma oportunidade que esteja aberta a exploração no 

meio em que vive; enquanto que o empreendedor por oportunidade empreende a partir de uma oportunidade 

observada na sociedade com chance de monetização, mesmo tendo outras opções de empregos (GEM, 2016). 

Tendo em vista essas definições, o Gráfico 3 a seguir apresenta o cenário brasileiro. 

 

Gráfico 3 - Taxa de empreendedorismo por oportunidade e por necessidade como proporção da taxa de 

empreendedorismo inicial 2002-2015 

 
        Fonte: Adaptado de GEM (2016) 

 

No Gráfico 3 observamos que em 2002 o empreendedorismo por necessidade era maior (55%) que por 

oportunidade (42%), já a partir de 2003 a situação se inverte e o empreendedorismo por oportunidade passa a ser 

maior com uma certa estabilidade até 2006. A partir do ano seguinte o empreendedorismo por oportunidade volta 

a crescer, com consequente queda do empreendedorismo por necessidade. Contudo, em 2015 a taxa de 

empreendedores por oportunidade volta a cair de forma drástica para 57%, ficando próximo do que apresentou 

em 2007. Mas esse cenário ainda se mostra positivo para o país, haja vista que o empreendedorismo está 

passando a ser mais uma opção de emprego para os indivíduos e não apenas relacionado a subsistência e 

ocupação. 

Pode-se dizer que o empreendedorismo no Brasil tem crescido fortemente na última década, tanto por 

necessidade quanto por oportunidade, em que a variação desses tipos de motivação para empreender depende de 
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vários fatores, dentre os principais: cenário econômico; nível de educação, que pode levar ao aumento do nível 

de inovação; cultura propensa ao empreendedorismo; políticas governamentais; e instituições fortes. 

Assim, a pesquisa GEM (2016) deixa claro que o empreendedorismo por necessidade continuou 

crescendo mesmo tendo a retração econômica se enraizando no país a partir do ano de 2012 e isto pode indicar 

que tal atividade esteja reagindo independentemente do cenário econômico e de algumas variáveis estruturais 

que estão mudando desde a última década, onde podemos citar: elevação do nível educacional entre os 

empreendedores; cultura mais propensa a empreender e negócios mais simples influenciados pela criação da Lei 

do Micro empreendedor Individual (MEI) (GEM, 2016). 

É preocupante constatar que o crescente aumento de empreendedores motivados a empreender por 

necessidade tenha voltado a crescer a partir de 2015 (Gráfico 3) porque isso mostra que eles empreendem por 

falta de opção de emprego e que, na prática, são empresas despreparadas e sem inovação. Por todas essas razões, 

é de vital importância concentrar maiores esforços na educação empreendedora em todos os níveis educacionais, 

assim como mais incentivos financeiros por parte do governo (ZUINI, 2016).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento do presente estudo propiciou compreender qual a situação do empreendedorismo no 

Brasil no período de 2002 a 2015 promovendo também todo um contexto histórico do seu crescimento impeto no 

país da década de 30 até os dias atuais. Além disso, também permitiu analisar quanto a sua relevância para o PIB 

brasileiro e qual a motivação que leva a mão de obra ativa a empreender.  

De modo geral, o empreendedorismo se apresenta como uma alternativa para a ocupação da mão de obra, 

geração de emprego e renda, porém em alguns momentos do período analisado o crescimento dos pequenos 

negócios não acompanhou o crescimento do PIB. Outro ponto importante constatado é quanto a motivação dos 

indivíduos em empreender vide que algumas pesquisas mostram que o empreendedorismo por necessidade não 

contribui fortemente para a economia quando comparado como o empreendedorismo por oportunidade e dentro 

dessa perspectiva o Brasil se destaca por ter alta taxa de empreendedorismo por necessidade.  

Os resultados apresentaram um panorama do cenário empreendedor do país e sua influência no PIB como 

também trouxe um pouco do contexto histórico dessa ação no Brasil, dessa forma podemos constatar que todos 

os objetivos foram realmente alcançados com exito.  

Para embasar essa pesquisa no que se refere a contextualização da ação empreendedora no Brasil, foram 

utilizados livros de altores referência na área como José Carlos Assis Dornelas (2001) e Fernando Dolabela 

(2006) assim como pesquisas científicas como o artigo da Luciane Galvan (2014) e da Almiralva Ferraz Gomes 

(2001) e a tese do Paulo da Cruz Freire dos Santos (2008). Periódicos também foram utilizados como o do Louis 

Jacques Filion (1999).  

Pesquisas de instituições também foram utilizadas para o levantamento de dados estatísticos que 

propiciaram a geração de gráficos proporcionando a análise e descrição do senário empreendedor no país, onde 

pode ser citada o anuário do SEBRAE, assim como dados estatísticos do IBGE relacionados a economia como 

também a pesquisa GEM.  

Dada a importância do tema, há a necessidade de novas pesquisa haja a vista que a delimitação e os 

objetivos propostos nessa pesquisa acarretou em algumas limitações. No gráfico 2 podemos observar uma lacuna 

e, como sugestão para novas pesquisa, pode ser analisado essa situação do por que o PIB cresce junto com o 

crescimento da quantidade de empreendedores em um dado período do tempo já em outro essa situação é oposta.  

Nesse sentido, tendo em vista o objetivo maior desse trabalho, a análise dos gráficos e o levantamento 

histórico do empreendedorismo no Brasil, proporcionou um parecer do cenário dessa população no pais sendo, 

assim, relevante para o meio acadêmico no que se refere ao apoio nesse tema como também base para novas 

pesquisas e aprofundamento. Está tem importância também para o meio social por que a ação empreendedora 

tem crescido de forma significativa.  
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RESUMO: Os estudos relacionados aos efeitos dos alimentos na saúde humana estão ganhando espaço no 

cotidiano acadêmico refletindo na rotina das pessoas que buscam consumir alimentos de alta qualidade 

nutricional. A falta de conhecimento a respeito do uso dos agrotóxicos no processo de produção agropecuária 

por parte da população que busca uma alimentação saudável, faz com que os mesmos na hora de adquiri-los, 

deem preferência a frutas e hortaliças mais atrativas do ponto de vista visual, desconhecendo os riscos que os 

mesmos oferecem. Objetivou-se com esse estudo, analisar diferentes visões sobre o uso de agrotóxicos, estas 

foram de profissionais relacionadas a área da nutrição, agricultores, técnicos e entendedores do ramo e 

consumidores, assim como os problemas que estes podem ocasionar a saúde  humana.  A metodologia  foi 

baseada na pesquisa em artigos científicos onde procurou-se compreender o uso dos agrotóxicos na produção de 

alimentos. Também foram entrevistados agricultores, consumidores, e profissionais da área de saúde para se 

buscar informações inerentes a produção e consumo de alimentos contaminados com agrotóxicos. 
 

PALAVRAS CHAVE: Bem-estar, defensivo agrícola, perigos. 
 

The risk of pesticides: different views on the impact on human health 
 
ABSTRACT:  Studies  related  to  the  effects of  food on  human  health  are  gaining  ground  in  everyday 

academic life reflecting on the routine of people seeking to consume foods of high nutritional quality. The lack 

of knowledge about the use of pesticides in the process of agricultural production by the population that seeks a 

healthy diet, makes them at the time of acquiring them, prefer to fruit and vegetables more attractive from a 

visual point of view , ignoring the risks they offer. The purpose of this study was to analyze different 

perspectives  on  the  use  of pesticides.  These  were  professionals  related  to  the  area  of nutrition,  farmers, 

technicians and experts of the branch and consumers, as well as the problems that these can cause to human 

health. The methodology was based on the research in scientific articles where it was sought to understand the 

use of pesticides in food production. Farmers, consumers, and health professionals were also interviewed to 

seek information about the production and consumption of food contaminated with agrochemicals. 
 

KEYWORDS: Well-being, agricultural defensive, dangers. 

 
INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a Lei nº 7802/1989, art. 2º, inc. I, “a” agrotóxicos e afins: os produtos e os agentes de 

processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 

outros ecossistemas e  também de  ambientes urbanos,  hídricos e  industriais,  cuja  finalidade  seja  alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos 
(BRASIL, 1989) 

O perigo começa no próprio campo, com os agricultores que pulverizam os agrotóxicos nas lavouras 

sem  a  utilização  de  Equipamento  de  Proteção  Individual  (EPI)  e  na  maioria  das  vezes  sem  respeitar  o 

receituário agronômico. A exposição elevada e sem a devida proteção, pode ocasionar invalidez e até a morte por 
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conter um nível de toxidade muito alto. Os alimentos de maior consumo nas cidades do interior são couve, 

alface, coentro, tomate, cebolinha e muitas outras hortaliças e vegetais de fácil cultivo, onde em alguns casos a  

utilização  de  agrotóxicos  é  pequena,  mas  bastante  significativa,  diferente  dos  produtores  das  grandes 

lavouras que normalmente usam quantidades elevadas e fora das normas permitidas pelos fabricantes dos 

produtos utilizados, em todas as suas atividades produtivas buscando com isso, combater os danos causados pelo 

ataque de pragas que podem causar aspecto negativo aos produtos. 
Os vegetais e frutas disponíveis no mercado, de aspecto agradável podem esconder em sua película 

externa  fragmentos de agrotóxicos utilizados na lavoura. A busca de alimentos pela sua aparência tem se 

tornado prioridade entre os consumidores estimulando ainda mais o uso de agrotóxicos nos cultivos agrícolas e 

consequentemente agravando os problemas na saúde da população. 
A pesquisa tem grande relevância para estimular a compreensão da população a respeito dos riscos 

inerentes ao consumo de alimentos contaminados com agrotóxicos, tendo em vista ao desconhecimento a este 

respeito. Nesse sentido o objetivo desse estudo foi analisar diferentes visões sobre o uso de agrotóxicos e seus 

impactos na saúde humana. Foram levantadas informações de profissionais relacionadas a área da nutrição, 

agricultores, agrônomos e consumidores, assim como os problemas que estes podem ocasionar a saúde humana. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Para  a  realização  desse  estudo,  foram  utilizados  duas  estratégias  simultâneas,  a  primeira      foi 

constituída   da   leitura   de   artigos   publicados   sobre  o   assunto   estes   mesmos   foram  respectivamente 
“Agrotóxicos, saúde e ambiente: uma introdução ao tema. É veneno ou é remédio” (PERES, F.; MOREIRA, J. 

C.; DUBOIS, G. S(2003)) e “Agrotóxicos em hortaliças: segurança alimentar, riscos socioambientais e políticas 

públicas para promoção da saúde” (ALMEIDA, V. E. S.; CARNEIRO, F. F.; VILELA, N. J. (2009)) e a 

segunda foi a realização de entrevistas com roteiros semiestruturados. Foram aplicados 13 questionários sendo 2 

junto a produtores que trabalham sem agrotóxicos, 2 que trabalham com agrotóxico, 2 consumidores orgânicos, 

2 consumidores não orgânicos, 2 nutricionistas e 3 profissionais da área de agronomia. 
Os   questionários   apresentavam  perguntas   relacionadas   aos   riscos,   a   prevenção   de   possíveis 

intoxicações, as vantagens e desvantagens de cultivar com e sem agrotóxicos, assim como  a opinião  dos 

entrevistados sobre a aplicação dessas substâncias e as formas seguras no uso desses produtos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo dados do SINDAG (2009) O Brasil detém o título de maior consumidor de agrotóxicos do 

mundo. Em 2008, ultrapassamos a marca dos 700 milhões de litros legalmente comercializados. Consumimos 
20% do que é comercializado mundialmente, entre 2000 e 2014 o Brasil saltou de cerca de 170 mil toneladas 

para 500 mil, aumento de 194% em quinze anos, no ano de 2015 o Brasil plantou 71,2 milhões de hectares 
de lavouras dos 21 cultivos analisados e entre elas predominou a soja, que representou 42% de toda área 

plantada do país (32,2 milhões de hectares), seguido do milho com 21% (15,8 milhões de hectares) e da cana- 
de-açúcar com 13% (10,1 milhões de hectares). 
 

O risco dos agrotóxicos na perspectiva dos produtores orgânicos 
O primeiro produtor entrevistado foi um morador do sítio Montiqueiro, Olho D'Água das Flores-AL, o 

mesmo afirma que começou a plantar sem agrotóxicos pois busca maior qualidade de alimentação não só para  

sua  família  mas  também para  seus  clientes,  diz  estar  ciente  do  que  são  os tão  falados  “defensivos 

agrícolas”, por isso  não utiliza-se dos mesmos, declarando  que a técnica de produção mesmo  sendo mais 

trabalhosa por conta  do  inseto,  que em certos períodos ataca  e  é  difícil combatê-los,  mas que  compensa 

porque a produção orgânica melhora a qualidade do produto e saúde do consumidor. 
O segundo entrevistado, mora na Vila Pau D'arco na cidade de Arapiraca, ele afirma que trabalhar sem o 

uso dos agrotóxicos é muito mais seguro e econômico, pois se priva dos diversos riscos de contrair alguma  

doença  ou  intoxicação  durante o  trabalho  do  dia-a-dia,  além de  não  ter  gastos com a  compra  de 

fertilizantes  e  futuramente  evitar  grandes  gastos  com  médicos  e  remédios.  O  mesmo  utiliza  nas  suas 

plantações o método de hidroponia, que consiste no cultivo das plantas em estufa, sem necessidade do uso do 

solo. O que aumenta a produção, e a qualidade dos produtos, diminui a quantidade de água utilizada, por 

possuir  um  sistema  fechado,  além  de  utilizar  um  espaço  muito  menor  do  que  a  agricultura  tradicional. 

Soluções fertilizantes são adicionadas à água para alimentar as plantas, mas vale lembrar que, de acordo com o 

produtor esses fertilizantes são feitos em casa com cascas de laranja, cebola, neem, dentre outros produtos, ele  

também  faz  o  uso  de  produtos  naturais  industrializados  como  o  proneem  e  o  retineem,  mas  em 

pouquíssimas quantidades. 
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Os riscos dos agrotóxicos por produtores não orgânicos 
A primeira produtora visitada, estava  localizada  no  Sítio  Bálsamo,  município  de  Arapiraca-AL.  A 

mesma se posicionou de forma “aberta”, mas se contradisse em algumas de suas falas quando relacionadas ao 

uso dos agrotóxicos. Pois segundo a mesma os produtos que ela utiliza são para melhoramento da folha e para 

matar as lagartas e ainda destacou que quando o produto é utilizado tem uma maior produção chegando até  a 

dobrar  a  quantidade  de  produtos. Lembrando também que  se  não  usar o  produto  com frequência  a 

produção tem um declínio e relevante aumento de pragas. Afirma também saber dos riscos e doenças que podem 

ser causadas pelos defensivos. A principal contradição foi percebida quando a mesma declarou que sua  família  

nunca  passou  mal  durante  a  aplicação  dos  produtos  porque  segundo  ela  são  naturais.  Seus produtos são 

comercializados junto a um comprador específico em Maceió. 
A segunda produtora, também localizada na Vila Pau D'arco, Arapiraca-AL, mostrou certa resistência na 

hora de falar, por isso deu respostas curtas e muitas delas não foram claras, primeiramente afirma estar ciente do  

que são agrotóxicos e os riscos que eles trazem, e que aplica para  matar as pragas e ajudar no crescimento e 

desenvolvimento da planta, afirma nunca ter tido nenhuma reação alérgica ou ofensiva a saúde tantos  dos  

trabalhadores  quanto  dos  consumidores.  Seu  público  são  os  feirantes  das  segundas,  terças  e sábados,  em  

algumas  cidades  do  sertão  do  estado.  Evidencia  em  uma  de  suas  falas  que  não  faz  o  uso diariamente 

em sua lavoura, só quando há um ataque de pragas. 
Devido à falta de informação que as pessoas têm com relação aos agrotóxicos, e também a falta de 

opção dos consumidores na hora de procurar esses produtos pois muitos produtores dizem não fazer o uso 

dessas substâncias mas quando presenciam um ataque de pragas logo se desesperam e recorrem ao veneno. 
 

Os riscos dos agrotóxicos na perspectiva dos profissionais da agronomia 
Ao observar as respostas podemos perceber que cada agrônomo tem um ponto de vista diferente, o 

primeiro entrevistado foi um agrônomo que se posiciona a favor do uso em plantações de grande escala, e que 

existe a aplicação segura se forem usados corretamente, respeitando as quantidades e os intervalos de tempo de 

uma aplicação para a outra. 
A segunda entrevistada foi uma engenheira agrícola que se posiciona contrária ao uso afirmando que há 

outros métodos, como por exemplo a produção agroecológica, ainda alega que “Os riscos da utilização de 

agrotóxicos são grandes e podem ocasionar problemas em curto, médio e longo prazo, tanto para o produtor 

quanto para o consumidor de produtos tratados”. Quando questionada a respeito do uso seguro ela diz que não 

tem, porém os danos podem ser menores se os produtores seguirem as condições de uso descritas nas 

orientações dos fabricantes, principalmente no transporte, armazenamento e o uso de roupas adequadas. 
O terceiro foi um técnico em agropecuária/graduando em agronomia se diz contra a utilização destes 

produtos, este traz um pouco da visão  da engenheira agrícola, pois ele ressalta que a agroecologia é uma 

melhor opção, evidência a questão do ecossistema que está desequilibrado e que temos que buscar “consertá- 

lo” e não piorar as coisas. Quando o assunto volta-se para o uso seguro, o mesmo reconhece que a dosagem 

influência bastante, se esta fosse seguida como é dito no rótulo existiriam menos casos de contaminação. 
 

Os riscos dos agrotóxicos na ótica dos profissionais de saúde 
Foram entrevistados duas nutricionistas representando a área de saúde. O posicionamento das mesmas 

em relação  aos agrotóxicos foram bem parecidos. Declararam ser contra o  uso  e trouxeram à tona várias 

doenças provenientes do uso de agrotóxico como câncer em diversas regiões do corpo, mal de Alzheimer, 

infertilidade, doenças nos rins, má formação de feto, doenças neurológicas diversas, danos ao fígado, alergias, 

doenças cardíacas e problema com a tireoide. Afirmaram também quais os agrotóxicos mais perigosos tais 

como abamectina, acetato, glifosato, inseticidas organoclorados, herbicidas e fluoracetato de sódio. 
 

Os riscos dos agrotóxicos na ótica dos consumidores. 
Na aplicação dos questionários junto aos consumidores, foi perceptível que alguns deles conhecem os 

riscos que correm, mesmo assim consomem, a vista que muitos buscam a sempre observar a exterioridade do  

alimento,  assim  como  seu  custo  tendo  em  vista  que  os  sem  química  afirmam  que  a  aparência  é  muito 

diferente, e tem um valor mais elevado quando comparados aos produtos de alto risco. 

Os consumidores não orgânicos dizem que não consomem orgânicos muitas vezes por falta de opção, 

beleza  e  custo  benefício,  trazem  histórias  de  amigos  e  conhecidos  que  já  passaram  por  algum  caso  de 

contaminação. Uma das entrevistadas diz que uma produtora de sua cidade que fazia o uso desses produtos 

frequentemente, adquiriu um câncer de pulmão e acabou indo a óbito. A outra afirma que uma amiga acabou 

ficando  em coma  por  conta  de  uma  bactéria  que  se  instalou  no  seu  cérebro,  os médicos  afirmam  que  o 

causador foi uma alface. 

Os consumidores orgânicos afirmam que  não  consomem com agrotóxicos, porque os mesmos são 

comprovadamente danosos à saúde humana e do meio ambiente “além de ser uma potencial causa de graves 

doenças como câncer, também é causa de diversas alergias e intoxicações alimentares”. No mais, qualquer tipo 
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de herbicida e pesticida é responsável por poluição do solo, do ar e de lençóis freáticos matando muita vida  

vegetal  e  animal.  “Os  agricultores  que  aplicam  esses  venenos  nas  plantações  sofrem  de  doenças 

gravíssimas e raramente são amparados pelas grandes empresas que fabricam esses produtos”. Para saber que o 

produto é realmente orgânico eles observam o selo da certificação orgânica, e olham se este é confiável, caso 

contrário buscam saber quem são os produtores e quais métodos eles utilizam. 
 

CONCLUSÃO 
 

Percebeu-se  que,  os  impactos  sociais,  ambientais  e  de  saúde,  relacionados  ao  cultivo   com 

agrotóxicos são bastante relevantes em vista de que a produção com agrotóxicos ainda é a mais escolhida pelos  

produtores  e  também pelos  consumidores por ter  um  menor  custo,  salientando  que  os  custos  com farmácia 

são maiores do que os com produtos orgânicos e mesmo assim as pessoas ainda procuram pelo mais barato e 

chamativo. Contudo, a exposição elevada e sem devida proteção desses produtos de alto nível de toxidade, pode 

vir a ocasionar diversos problemas relacionados ao bom funcionamento do organismo. 

Um aspecto  importante  que  fora  observado  durante  as  entrevistas  é  que  de  uma  certa  forma  os 

agricultores e consumidores de produtos sem agrotóxicos estão mais informados em relação aos riscos dos 

alimentos  contaminados  por  agrotóxicos.  Em  contraposição,  os  agricultores  entrevistados  que  utilizam 

agrotóxicos, parecem carecer de informações no que diz respeito aos riscos que estes produtos oferecem e 

também a respeito dos cuidados necessários na sua utilização. 
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RESUMO: As moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) são pragas-chave na cultura da goiabeira Psidium 

guajava L., com diferentes espécies de acordo com a região produtora no Brasil. Nesse sentido objetivou-se com 

esse trabalho conhecer a diversidade e analisar a fauna das moscas-das-frutas capturadas em um pomar de 

goiabeira, no município de Taquarana, Alagoas, situado no Nordeste brasileiro. As moscas-das-frutas foram 

coletadas diariamente, com auxílio de armadilhas McPhail, contendo atrativo. Foram registradas duas espécies 

no pomar estudado: Ceratitis capitata e Anastrepha ssp. Todavia, a Anastrepha ssp foi a mais frequente, 

constante e dominante, considerada como uma praga invasiva, potencial em pomares de goiabeira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ceratitis capitata, Anastrepha ssp, praga. 

 

The use of a trap to collect fruit flies in a guava orchard in the municipality 

of Taquarana, Alagoas, Brazil. 
 

ABSTRACT: Fruit flies (Diptera: Tephritidae) are key pests in the guava crop Psidium guajava L., with 

different species according to the producing region in Brazil. The objectives of the present work were to know 

the diversity and to analyze the fauna of the fruit flies captured in a guava orchard, in the municipality of 

Taquarana, Alagoas, located in the Brazilian Northeast. The fruit flies were collected daily, using McPhail traps, 

containing attractive. Two species were recorded in the studied orchard: Ceratitis capitata and Anastrepha ssp. 

However, Anastrepha ssp was the most frequent, constant and dominant, considered as an invasive, potential 

pest in guava orchards. 

 

KEYWORD: Ceratitis capitata, Anastrepha ssp, prague. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A cultura da goiaba (Psidium guajava L.) no Brasil é considerada uma das maiores do mundo (Raga et 

al., 2006). Todavia, a principal problemática relacionada à produção nacional são as pragas agrícolas, com 

destaque às moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae). Dentre os tefritídeos de importância econômica no cenário 

agrícola brasileiro, destacam-se 112 espécies do gênero Anastrepha e a espécie Ceratitis capitata (Wied., 1824) 

(Zucchi, 2007; 2012), cujas plantas consideradas hospedeiras preferenciais são Anacardiaceae, Myrtaceae, 

Rosaceae, Rutaceae e Sapotaceae (Malavasi et al., 2000; Zucchi, 2007). 

 Com o propósito de garantir a qualidade da produção e consequente redução na densidade populacional 

das moscas-das-frutas, o método de controle químico ainda é o mais utilizado pelos produtores, muitas vezes de 

forma indiscriminada, o que pode comprometer a saúde do consumidor, devido à presença de resíduos de 

produtos químicos nos frutos, além da poluição ambiental propiciada pelo uso contínuo destas moléculas 

químicas de elevada toxicidade (Duarte et al., 2012). 

 Uma das alternativas para diminuir o uso de agrotóxicos sem comprometer a produtividade é baseada na 

utilização de estratégias preconizadas pelo Manejo Integrado de Pragas (MIP). Para isso, as pragas e os inimigos 

naturais devem ser monitorados diretamente nas folhas, frutos ou por meio de armadilhas (Parajulee & Slosser, 

2003). A densidade populacional das moscas-das-frutas deve ser monitorada periodicamente, por intermédio de 

armadilhas, pois estas não apresentam padrão de distribuição pré-estabelecido, devido à presença de hospedeiros 

alternativos e condições climáticas divergentes ao longo dos anos (Aluja, 1994; Canesin & Uchôa-Fernandes, 

2007; Montes et al., 2011). 

 Nesse sentido, o monitoramento da população de moscas-das-frutas realizado com o uso de armadilhas 

permite verificar a flutuação populacional desses insetos, bem como relacioná-la com os fatores bióticos e 
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abióticos, principalmente os relacionados à fenologia das plantas e ao clima, auxiliando na definição das épocas 

de maior ou menor probabilidade de infestações dos pomares (ARAÚJO et al., 2008; ALBERTI et al., 2012). 

 O monitoramento populacional é o principal pré-requisito para o controle racional e eficiente desses 

insetos, possibilitando caracterizar a população do ponto de vista qualitativo e quantitativo, ou seja, quantifica o 

número de espécies e de indivíduos presentes em um pomar, assim como determina os danos e a preferência de 

determinada praga a uma cultura (SÁ et al., 2008). Dos indicadores do nível populacional de moscas-das-frutas, 

o índice de infestação permite estabelecer o status da planta hospedeira quanto à suscetibilidade ao ataque dos 

insetos-praga em determinadas condições edafoclimáticas. Esse processo é feito por meio de amostragens de 

frutos maduros, coletados, tanto nas plantas quanto no solo, de forma aleatória, visando à obtenção de insetos 

adultos. Pesquisas têm indicado que os índices de infestação de moscas-das-frutas variam entre as regiões 

brasileiras (Sá et al., 2008; Bisognin et al., 2013), fato que consolida a necessidade de monitoramentos dessas 

espécies em todas as áreas produtoras de frutos do Brasil. 

 O levantamento das espécies e os índices de infestação de moscas-das-frutas são fundamentais para um 

melhor entendimento da bioecologia desse grupo de insetos, além de possibilitar práticas de manejo integrado e 

controle biológico como soluções altamente vantajosas no controle dessa praga (Marinho et al., 2009). Em razão 

disso, objetivou-se com este trabalho avaliar a diversidade de mosca-das-frutas em pomar de goiaba no 

município de Taquarana, Alagoas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa foi realizada em um pomar de goiabeira localizado no povoado de Pau Amarelo na cidade 

de Taquarana-AL, entre o período de 16 a 30 de maio de 2018.  

 A área do pomar corresponde aproximadamente 1,2 hectares de terras com um plantio de 600 plantas, 

contendo distância uma da outra de cinco metros quadrados. Para a captura das moscas-das-frutas foi utilizada 

uma armadilha do tipo McPhail de base amarela com uma solução permanente atrativo alimentar moscas-das-

frutas. A armadilha foi distribuída na proporção de uma planta diariamente durante toda coleta, instalada em uma 

altura de um metro do solo no interior da copa da planta, como mostra na Figura 1.  

 Diariamente a armadilha era abastecida com 5,0 mL da solução atrativa diluída em 100 mL de água, na 

ocasião em que os insetos estavam sendo coletados e depositados em recipientes plásticos, contendo álcool a 

70%. Foram transportados para o Laboratório da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), no laboratório os 

insetos foram contados e identificados conforme as chaves de identificação. LEITE e SÁ (2010) 

 
Figura 1: Armadilha instalada em plantação de goiabeira 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram coletadas 550 insetos distribuidos em 277 formigas da familia Formicidae, 273 moscas-das-frutas 

Tephridae (Tabela 1). 
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Tabela 1: Número de insetos encontrados nas coletas no pomar de goiabeira no municipio de Taquarana, 

Alagoas.  

COLETA ORDEM FAMILIA QUANTIDADE  

1 Hymenoptera 

Diptera 

Formicidae 

Tephritidae 

3 

23 

 

2 Hymenoptera 

Diptera 

Formicidae 

Tephritidae 

5 

19 

  

3 Hymenoptera 

Diptera 

Formicidae 

Tephritidae 

1 

15 

 

4 Hymenoptera 

Diptera 

 

Formicidae 

Tephritidae 

 

125 

15 

 

  

5 Hymenoptera 

Diptera 

Formicidae 

Tephritidae 

1 

13 

 

6 Diptera 

 

Tephritidae 

 

25 

 

  

7 Diptera 

 

Tephritidae 

 

14 

 

 

8 Hymenoptera 

Diptera 

Formicidae 

Tephritidae 

1 

25 

  

9 Diptera Tephritidae 19  

10 Diptera Tephritidae 17   

11 Diptera Tephritidae 14  

12 Hymenoptera 

Diptera 

Formicidae 

Tephritidae 

74 

28 

  

13 Hymenoptera 

Diptera 

Formicidae 

Tephritidae 

66 

26 

 

14 Hymenoptera 

Diptera 

Formicidae 

Tephritidae 

1 

10 

  

15 Diptera Tephritidae 10  

TOTAL   550  

 

 Com armadilha do tipo McPhail contendo solução com atrativo apresentou resultado superior na 

captura da espécie Anastrepha spp com 98% e 2% C. capitata. A Anastrepha ssp caracterizada como espécie 

dominante em relação as demais, sendo também considerada abundante, frequente e constante (Tabela 2). É 

importante salientar a predominância de uma ou duas espécies de moscas-das-frutas em determinada região, 

como dominantes em relação as demais, muitas vezes relacionado ao hábito alimentar desta praga e também a 

ação competitiva (UCHÔA-FERNADES et al., 2003; AGUIAR-MENEZES et al., 2008; HUSCH et al., 2012). 

 O elevado número de adultos de moscas-das-frutas do gênero Anastrepha esteve relacionado a época 

de frutificação das goiabeiras, principalmente no período em que os frutos estavam maduros. O aumento da 

população na densidade populacional de anastrepha ssp. na presença de frutos de goiaba em maturação foram 

relatados por Araújo et al. (2008) e Duarte et al. (2012). De acordo com Araújo et al. (2005) e Silva et al. 

(2007), a goiaba é considerada o hospedeiro primário do gênero Anastrepha, fato que explica a grande 

densidade populacional desses individuos nesta pesquisa principalmente na presença do fruto.  

 A elevada quantidade de moscas-das-frutas amostradas durante a pesquisa pode estar relacionada a 

ausência de tratos culturais normalmente realizado em cultivos de goiaba, como a aplicação de agrotóxicos, e 

também pela eliminação de frutos caídos no chão, fatores responsáveis na diminuição da densidade 

populacional das moscas-das-frutas (Uramoto et al., 2003; Moura & Moura, 2006; Pazini & Galli, 2011). 
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Tabela 2: Diferença entre a quantidade de moscas-da-fruta Anastrepha ssp. para a Ceratitis capitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  
 

No povoado Pau Amarelo, localizado na cidade de Taquarana – AL a especie de mosca- da-fruta 

predominante é da especie  Anastrepha spp. em relação a C. capitata, com elevada densidade populacional no 

período de frutificação. Com esse estudo de monitoramente populacional é possivel realizar o controle eficiente 

desses insetos, possibilitando avaliar o número de espécies presentes no pomar, consequentimente determinar os 

danos ocasiosados pela praga e criar uma forma de controle contribuindo para o melhoramento da produtividade. 
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RESUMO: A falta de conhecimento sobre determinadas espécies animais pode muitas vezes impulsionar a 

morte indiscriminada; e certamente, as políticas educacionais presentes na sociedade, através da Educação 

Ambiental, poderão amenizar tal situação. Uma classe de animais que sofre com essa grande problemática são os 

anfíbios. Esses animais são componentes da cadeia alimentar, se nutrindo de insetos e outros invertebrados, 

assim, atuando com o controle de diversas pragas. Além disso, agem como bioindicadores, transportadores de 

nutrientes, entre outras funções fundamentais para a manutenção do ecossistema. O presente trabalho teve como 

objetivo comparar o conhecimento dos alunos que não obtiveram um estudo interventivo sobre os anfíbios com 

aqueles que obtiveram. O estudo foi realizado com 60 alunos, de faixa etária de 11 a 13 anos, de duas turmas de 

7° ano da Escola Estadual de Educação Básica Artur Ramos. Para uma turma foi realizado palestras e oficina 

pedagógica, abordando os temas das questões contidas no questionário. A outra turma não obteve um estudo 

prévio sobre o conteúdo. O mesmo questionário foi aplicado as duas turmas, a fim de avaliar o conhecimento 

sobre o mesmo conteúdo. Dessa maneira, constatou-se que na turma que houve a intervenção, através do estudo 

consolidado sobre os anfíbios apresentou um maior número de acertos, pois estavam mais preparados para 

responder as questões, que geralmente estão relacionadas com as crendices populares, motivos que levam ao 

pavor e extermínio do animal. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental; Conhecimento; Políticas Educacionais. 

 

Perception of anuran amphibians: a comparative study with elementary 

school students in a public school in the municipality of Arapiraca, 

Alagoas 
 

ABSTRACT: Lack of knowledge about certain animal species can often drive indiscriminate death; and 

certainly, the educational policies present in society, through Environmental Education, can ease this situation. 

One class of animal that suffers from this great problem are the amphibians. These animals are components of 

the food chain, feeding on insects and other invertebrates, thus acting with the control of various pests. In 

addition, they act as bioindicators, transporters of nutrients, among other functions essential for the 

maintenance of the ecosystem. The present work aimed to compare the knowledge of students who previously 

did not get any approach on amphibians with those who received information relevant to such content in order 

to make them future environmental educators. The study was carried out with 60 students, aged between 11 and 

13 years old, from two 7th grade classes of the State School of Basic Education Artur Ramos. For a class, 

lectures were presented addressing the themes of the questions contained in the questionnaire. The other class 

did not get a previous study on the content. The same questionnaire was applied to both groups in order to 

evaluate the knowledge about the same content. In this way, it was verified that the group that attended the 

lecture presented a greater number of answers when answering the questions, since they were more prepared to 

answer the questions that are usually related to the popular beliefs, reasons that lead to the fear and 

extermination of the animal. 

 

KEYWORDS: Environmental education; Knowledge; Educational Policies. 
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INTRODUÇÃO  
 

A Educação Ambiental (EA) é um processo que está relacionado à construção de valores éticos e morais 

pertinentes às relações entre a coletividade e a natureza, por meio da prática educativa, visando ao 

desenvolvimento de competências voltadas para a conservação do meio ambiente, conduzindo para a melhoria 

da qualidade de vida do homem e demais seres vivos. (ASSIS, 2013). 

 A escola é um dos elementos essenciais para a efetivação da EA, pois comportamentos ambientalmente 

corretos devem ser aprendidos na prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos 

responsáveis. Assim, a EA na escola é uma maneira de promover a articulação das ações educativas voltadas às 

atividades de proteção, recuperação e melhoria social e ambiental, pois crianças sensibilizadas acerca das 

questões ambientais passam a ter uma nova visão do mundo onde estão inseridas, e assim, serão adultos 

reflexivos, comprometidos com a preservação do meio ambiente e da biodiversidade (MEDEIROS et al., 2011). 

As questões ambientais estão cada dia mais presentes no cotidiano da sociedade atual e assim a EA vem 

atuando como uma possibilidade de reencantamento, abrindo possibilidades de novos conhecimentos, 

metodologias e habilidades na perspectiva de uma educação interdisciplinar (JACOBI, 2001).    

Nesse sentido, a educação ambiental se torna uma importante ferramenta para a conservação das espécies 

e do meio ambiente, através da etnozoologia, que ao estudar o conhecimento tradicional do homem sobre os 

animais, com enfoque nos processos de interação de cada comunidade com sua fauna local (POSEY, 1986), atua 

de forma interdisciplinar dos pensamentos e percepções, dos sentimentos e dos comportamentos, relacionando o 

ser humano com as espécies de animais dos ecossistemas onde estão inseridos (AGUIAR et al. 2011). 

O conhecimento é a oportunidade que o homem tem de compreender as coisas que o envolvem, 

apropriando-se da ciência como a fonte de saber, com uma função perspectiva e expressiva, que busca de forma 

metodológica a sequência de procedimentos para a investigação (BRASIL,1999). A deficiência de conhecimento 

sobre determinadas espécies animais pode muitas vezes impulsionar a morte indiscriminada destas (POUHG et 

al., 2001), como exemplo, os anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas), grupo de animais mais ameaçados 

atualmente, fato que pode estar relacionado ao desconhecimento de seu importante papel na manutenção do 

equilíbrio ecológico e na biotecnologia (HOFFMANN et al., 2010). 

Os anfíbios podem ser encontrados em quase todas as partes do mundo, estando ausentes apenas nas 

regiões Ártica e Antártica, algumas ilhas oceânicas e alguns desertos extremamente áridos. Existem 

aproximadamente 4000 espécies viventes de anfíbios anuros no mundo, sendo a maior parte destas 

(aproximadamente 44%) registrada exclusivamente nas regiões tropicais do planeta (POUGH, 1999). A fauna de 

anuros do Brasil é uma das mais ricas do mundo, com as maiores diversidades encontradas nas florestas 

Amazônica e Atlântica. 

Os animais desse grupo são cercados de mitos e lendas advindas de culturas distintas, sendo considerados 

muitas vezes como perigosos pela sociedade. No entanto, nunca refletimos o inverso, onde o ser humano se torna 

perigoso para esses animais. Na cultura árabe, oriental e pré-colombiana eles assumem um papel de destaque, 

sendo associados a deuses, espíritos bons e protetores. Entretanto, na Europa, no período da Idade Média, os 

anuros ganharam um papel aterrorizante, onde foram associados à bruxaria e manifestações do mal. Isso pode ser 

atribuído ao fato da similaridade que alguns observaram entre a forma do corpo do anuro e a forma do corpo 

humano (WOEHL; WOEHL, 2008). 

Em certas regiões é notável a visão de um estereótipo negativo perante os anfíbios, assim a população 

acaba matando-os ou maltratando-os pela aversão ou antipatia com eles, sendo que muitas pessoas nem 

conhecem a importância que os anuros desempenham na natureza. Um exemplo comum de maltrato é as pessoas 

jogarem sal de cozinha nos sapos que encontram em seus quintais, ou nas pererecas que procuram refúgio nas 

paredes dos banheiros. Esse ato é frequente em certas regiões, pois as pessoas os veem como animais que 

precisam ser detidos. Com isso, notou-se a necessidade de educar a população sobre esse assunto, e um bom 

momento para aprender, é na infância. 

Acredita-se que as investigações acerca dos conhecimentos prévios dos alunos se constituem 

instrumentos valiosos para realizações de comparações sobre a importância da aquisição do conhecimento 

científico sobre os seres vivos, chegando a conclusões de que a educação ambiental nas escolas é de fundamental 

importância para invalidar crenças e estereótipos sobre diversos grupos de animais, em especial os anfíbios. 

Dessa maneira, podendo auxiliar o professor quanto a possibilidade de trabalhar os conteúdos de Ciências de 

maneira significativa. 

O presente estudo faz parte de uma das atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão - Etnozoologia 

e Educação Ambiental: aplicação na conservação de animais. Nesta atividade, o principal objetivo foi comparar 

o conhecimento dos alunos que não obtiveram um estudo interventivo sobre os anfíbios com aqueles que 

obtiveram. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O estudo foi realizado, no mês de agosto do ano de 2018, com 60 alunos, faixa etária de 11 a 13 anos, de 

duas turmas do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Educação Básica Artur Ramos, localizada 

na cidade de Arapiraca (09° 45’ 09’’S, 36° 39’ 40’’W), Alagoas, Brasil. 

Respaldado pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE, assinado pela direção da escola, 

foi aplicado um questionário em duas turmas, com o objetivo de conferir o nível de percepção dos alunos do 7º 

ano sobre os anfíbios, considerando o senso comum e que os estudantes já têm alguma noção sobre este 

conteúdo, neste período escolar. Em uma turma, o questionário foi aplicado sem haver intervenção, ou seja, sem 

nenhuma consolidação do estudo. Enquanto, na outra turma, foram realizadas palestra e oficina pedagógica 

estimulando o despertar dos alunos para o interesse nesse grupo de animais e esclarecendo os mitos.  

 Durante a palestra foi abordando os temas das questões contidas no questionário, explicando as 

principais características dos anfíbios, aspectos do habitat, alimentação, defesa, comportamento, importância 

ambiental, ciclo de vida e respiração. O questionário continha 10 questões fechadas de fácil compreensão, o qual 

foi aplicado nas duas turmas. 

              Os dados obtidos foram contabilizados e representados em tabelas e/ou gráficos feito no 

Microsoft Office Excel 2007, onde a soma das questões respondidas corretas e incorretas, geraram a média do 

percentual, respectivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após aplicação das questões, foi constatado que os alunos que não participaram da intervenção obtiveram 

85% de erros e apenas 15% de acertos. Portanto, eles demonstraram não ter muito contato e pouca percepção 

sobre os anfíbios. 

Gráfico 1 – Percentual de acertos e erros da turma que não houve intervenção 

15%

85%

Sem intervenção

Acerto Erro

 
                                Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Em contraponto, os alunos que receberam intervenção com a palestra e todas as explicações necessárias 

que viabilizasse o desenvolvimento do aprendizado, tiveram um rendimento significativo. Assim, a turma teve 

94% de acerto e 6% de erro (Gráfico 2). 
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                    Gráfico 2 – Percentual de acertos e erros na turma em que houve intervenção 

94%

6%

Com intervenção

Acerto Erro

 
           Fonte: Dados da pesquisa 

 
A elaboração do conhecimento é resultado de assimilação sensível, compreensível, e única dos elementos 

do ambiente físico e cultural no qual o indivíduo está inserido, sendo que esses conhecimentos objetivam a busca 

por explicações e entendimentos para o motivo dos fenômenos da natureza. É possível observar no Quadro 1, 

que houve um acréscimo significativo de acertos nas questões que envolve o medo das pessoas em função das 

crendices populares relacionado a esse grupo de animal. Por exemplo, a defesa dos anfíbios se dá por meio de 

glândulas paratoides, nos sapos são localizadas no dorso da cabeça, uma de cada lado, atrás dos olhos, onde para 

ocorrer a secreção da substância venenosa, é preciso que elas sejam pressionadas. No entanto, a defesa dos 

anfíbios, geralmente, está associada a crendice de que o animal elimina a urina, causando alergia e até mesmo a 

cegueira. Observa-se que 90% dos alunos que assistiram a palestra e participaram da oficina pedagógica 

responderam a resposta correta, afirmando que os anfíbios possuem as glândulas paratóides para defesa. Ao 

contrário dos alunos que não tiveram o estudo interventivo, apenas 33,3% acertaram. 

 

 
Quadro 1 – Percentual de erros e acertos das duas turmas 

  Sem intervenção Com intervenção 

TEMAS Erro Acerto Erro Acerto 

Pele  93.3% 6.4%  100% 

Respiração  86.7% 13% 10% 90% 

Taxonomia 76.7% 23.3%  100% 

Alimentação 76.6% 23.4% 6,7% 93.3% 

Habitat 93.4% 6.6% 76.6% 23.4% 

Defesa  66.7% 33.3% 10% 90% 

Ciclo de vida 80% 20%  100% 

Morfologia 90% 10% 33.6% 66.4% 

Ectotermia ou Endotermia  100%  100% 

Importância para o Meio Ambiente 66.6% 33.4% 20% 80% 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 
De acordo com Gadotti (1998), a ciência representa um instrumento de relação do homem com o seu 

meio, e que compete à escola o papel primordial de educar e ensinar através da transformação do saber cotidiano 

em saber científico, motivando o aluno a exercitar a criatividade individual. Acredita também que a escola é um 
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espaço significativo de produção e compartilhamento do conhecimento compreendido como instituição 

educativa, cuja finalidade é o contínuo exercício da crítica. 

Pough (2001) têm detectado, em seus estudos, uma diminuição considerável nas populações desses 

animais, a nível mundial. Preocupação maior passa o professor que atua em regiões de clima muito seco e árido, 

pois, nessas áreas as populações de anfíbios sofrem não só em decorrência das mudanças globais, mas em 

decorrência do clima local. Além desses fatores climáticos, o extermínio tem sido ocasionado pela falta de 

conhecimento de muitas comunidades que acreditam serem esses animais venenosos ou vetores de doenças, 

causando assim ainda mais a diminuição desses animais. Então, entende-se que a razão para conservar a 

biodiversidade depende de muitos valores relacionados ao nosso interesse e envolvimento pessoal (RICKLEFS, 

2003). 

A razão de conservar esse grupo de animais é que no mundo inteiro, relevantes e diferentes valores são 

atribuídos aos anfíbios anuros, como por exemplo, na regulação das cadeias alimentares, principalmente no 

controle de pragas. Consequentemente, são esses animais que trazem contribuições importantes para a 

manutenção das produções agrícolas, além de serem considerados bons bioindicadores ambientais devido a sua 

sensibilidade a alterações no meio (HADDAD, 2008). 

Sendo assim, é necessário compreender que a educação enquanto forma de ensino e aprendizagem reflete 

as maiores mudanças na sociedade, tendo como finalidade o desenvolvimento do indivíduo, por envolverem 

assuntos sociais e naturais, de forma interdisciplinar, possibilitando aos educandos conteúdos tratados em sala de 

aula direcionados ao mundo atual, bem como à vida do aluno. Neste sentido, podemos afirmar que “a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais” (BRASIL, 2013). 

 

 

CONCLUSÃO  

 
Conclui-se neste estudo que na turma que houve a intervenção, através do estudo consolidado sobre os 

anfíbios, apresentou um maior número de acertos ao responderem aos questionamentos, pois estavam informadas 

em relação às crendices populares que envolvem esse grupo de animais. Portanto, a EA é de fundamental 

importância para desenvolver nos alunos o conhecimento científico, a fim de cuidar desses animais que são 

banalizados e estão correndo risco de extinção, sendo a ação antrópica a maior causa. Acredita-se que as 

investigações acerca dos conhecimentos prévios dos alunos são instrumentos valiosos que podem auxiliar o 

professor, de maneira significativa, ao trabalhar os conteúdos de Ciências. 
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RESUMO: Este trabalho tem por finalidade contribuir para a valorização da medicina popular através da 

socialização da experiência do Plano de Ação Comunitária (PLA), produto final da disciplina de “Participação 

Cidadã” desenvolvida no ProJovem Urbano no município de Arapiraca, Alagoas, Brasil. O presente trabalho é 

de natureza qualitativa, embasados nas concepções de Minayo (2002). Na fase inicial, o projeto levantou 

informações, através de entrevistas abertas com alunos, acerca da possível utilização botânica para fins 

medicinais. Depois disso, com análise das entrevistas, foram elencadas as espécies botânicas mais citadas e 

iniciou-se o processo de construção da farmácia viva da escola. No espaço de cultivo das plantas, foram 

totalizadas 08 espécies botânicas. O espaço utilizado para o cultivo de hortaliças e plantas medicinais pode se 

transformar em um espaço para as diversas experiências de ensino no currículo do aluno e também do educador. 

Com a construção da Farmácia Viva, percebeu-se uma estratégia de tornar os alunos sujeitos da sua 

aprendizagem, atrelando o conhecimento popular ao científico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de ciências, ensino de jovens e adultos, plantas medicinais. 

 

Community action plan: living pharmacy, na experience of 

ProjovemUrbano in the city of Arapiraca, Alagoas, Brasil 
 

ABSTRACT: This work aims to contribute to the valorization of popular medicine through the socialization 

of the experience of the Community Action Plan (PLA), the final product of the "Citizen Participation" 

developed at ProJovem Urbano in the city of Arapiraca, Alagoas, Brazil. This study is qualitative in nature, 

based on the conceptions of Minayo (2002). In the initial phase, the project raised information, through open 

interviews with students, about the possible botanical use for medicinal purposes. After that, with analysis of the 

interviews, the most mentioned botanical species were listed and began the construction process of the living 

pharmacy at the school. In plant cultivation space, they were totaled 08 botanical species. The space used for 

growing vegetables and medicinal plants can be transformed into a space for various educational experiences in 

the curriculum of student and also the educator. With a construction of the Live Pharmacy, a strategy emerged to 

make students subject to their learning, linking popular to scientific knowledge. 

 

KEYWORDS: science teaching, youth and adult education, medicinal plants. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O ProJovem Urbano (PJU) é uma das modalidades do ProJovem Integrado – Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens, que surgiu como uma Política Nacional para a juventude brasileira a partir do ano de 2005, 

tendo por finalidade elevar o grau de escolaridade dos jovens, visando o desenvolvimento humano e  exercício 

da cidadania, por meio da conclusão do ensino fundamental  (SALGADO, 2009). 

O PJU oferece aos jovens que integram as três dimensões: Ensino Fundamental, Qualificação Profissional 

e Participação Cidadã, oportunidades de experimentarem novas formas de interação, se apropriem de novos 

conhecimentos, reelaborem suas próprias experiências e sua visão de mundo e, ao mesmo tempo, se 

reposicionem quanto à sua inserção social e profissional. Nessa perspectiva, o projeto político pedagógico do 

PJU é trabalhado de maneira integrada, ou seja, de maneira interdisciplinar. Segundo Gadotti (2000), a 

interdisciplinaridade como “atitude” e “método” é a forma como o ensino deve ser encarado para garantir um 

conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. 

O conteúdo do currículo oficial é organizado e distribuído em seis eixos integradores: Juventude e 

Cultura, Juventude e Cidade, Juventude e Trabalho, Juventude e Comunicação, Juventude e Tecnologia e 

Juventude e Cidadania. Cada um dos eixos citados abriga cinco temas integradores organizados em Unidades 

Formativas (SALGADO, 2009). 
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A proposta do Plano de Ação Comunitária (PLA) foi trabalhar no contexto da assistência a saúde com 

implantação do projeto “Farmácia Viva na escola”. De acordo com a resolução CNE/ CEB n° 3/2006, em seu 

artigo 25, “Cabe ao educador de Ação Comunitária o planejamento e a implementação das atividades de Ação 

Comunitária, realizando o mapeamento de oportunidades de engajamento social na comunidade”. Abrindo a 

possibilidade dos jovens passarem de observadores a protagonistas sociais. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), planta medicinal é todo vegetal que contém, em um ou 

vários de seus órgãos, substâncias que podem ser empregadas para fins terapêuticos ou precursores de 

substâncias utilizadas para tais propósitos (OMS, 2002). 

No Brasil devido a grande diversidade  das plantas, é comum a população usar o conhecimento popular 

para se beneficiarem do potencial curativo que elas oferecem, principalmente pelo aumento do preço dos 

medicamentos industrializados (ETHUR, et al., 2011). 

Este trabalho tem por finalidade contribuir para a valorização da medicina popular através da socialização 

da experiência do Plano de Ação Comunitária (PLA), produto final da disciplina de “Participação Cidadã” 

desenvolvida no ProJovem Urbano no município de Arapiraca, Alagoas, Brasil. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O projeto foi desenvolvido entre os meses de outubro de 2013 a abril de 2015, no Núcleo situado na 

Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Pontes de Miranda (antigo CAIC), no município de 

Arapiraca, Alagoas, Brasil. O presente trabalho é de natureza qualitativa, que de acordo com Minayo (2002, 

p.18) “a abordagem qualitativa não pode pretender o alcance da verdade, com o que é certo ou errado; deve ter 

como preocupação primeira a compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade”.  

 Os instrumentos que foram utilizados na coleta dos dados e de informações necessários no 

desenvolvimento da pesquisa, abrangeram  praticamente todo o conjunto de recursos normalmente utilizados em 

uma investigação baseada num paradigma qualitativo, contendo a análise documental, seguida de entrevistas e 

aplicação de questionário (MARINHO; LOBATO, 2004). 

 Na fase inicial, o projeto levantou informações, através de entrevistas abertas com alunos, acerca da 

possível utilização botânica para fins medicinais. Depois disso, com análise das entrevistas, foram elencadas as 

espécies botânicas mais citadas pelos alunos e iniciou-se o processo de construção da farmácia viva da escola 

(Figura 1). Os próprios alunos se engajaram na construção e desenvolvimento da parte prática do projeto, sempre 

sob orientação dos professores responsáveis pelo trabalho, preparando o espaço físico, adquirindo as mudas para 

o plantio e confecção das placas com a nomenclatura popular das espécies vegetais conhecidas para o local.  

 
Figura 1 – Farmácia Viva na escola. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com base nas entrevistas, as plantas mais citadas pelos alunos para fins medicinais, foram 08 espécies 

botânicas (Tabela 1), que posteriormente foram cultivadas no espaço. 

 

Nome Popular  Nome Científico 

Anador (Justicia pectoralis Jacq.), 

Hortelã (Mentha s.p.), 

Camomila (Chamomilla recutita L.) 

Pitanga (Eugenia uniflora) 

Capim Santo (Cymbopogon citratus) 

Colônia (Alpinia zerumbet), 

Merthiolate (Jatropha multifiada L.) 

Cidreira (Melissa officinalis L.). 

Tabela 1: Espécies botânicas mais citadas pelos alunos. 
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Na culminância do projeto, os alunos apresentaram de forma expositiva, as espécies vegetais disponíveis 

na farmácia viva da escola, com informações gerais sobre os usos e utilidades das mesmas (Figura 2). Por fim, 

ainda no mesmo momento, também foram preparados pelos alunos, pelo processo de infusão, chás das principais 

espécies vegetais presentes no espaço da escola, para degustação do público ouvinte (constituído por outros 

alunos e professores). São elas: chá de camomila (Chamomilla recutita L), cidreira (Melissa officinalis L.), 

capim-santo (Cymbopogon citratus), e colônia (Alpinia zerumbet).  

 

                                                     
                                                                Figura 2 – Explicação dos alunos. 

 
A implantação do PLA, através da construção da Farmácia Viva na escola, expressa a concepção que 

considera o estudante como sujeito da construção de seu próprio conhecimento, e não receptor passivo da 

transmissão de conhecimentos, estes baseados no pensamento expresso por Freire (2006).  

De acordo com Neves et al., (2010), o espaço utilizado para o cultivo de hortaliças e plantas medicinais 

pode se transformar em um espaço para as diversas experiências de ensino no currículo do aluno e também do 

educador. Segundo Morgado (2006) apud Neves (2012), é possível através do estudo e conhecimento dessas 

plantas, reforçar a relação com a história indígena e culturas locais incidindo na recuperação, reconhecimento e 

respeito da diversidade cultural, linguística e ecológica. 

O Projovem Urbano por meio do PLA possibilita ao aluno o desenvolvimento de suas potencialidades, 

propiciando assim o exercício de uma cidadania ativa, pois os alunos se tornaram disseminadores de 

conhecimento, deixando a Farmácia Viva para uso de toda a escola, já que muitos dos filhos dos alunos 

matriculados no PJU estudam na escola no período diurno. Sendo de suma importância ações efetivas que 

incorporem os saberes populares com etnobotânica, tornando o conhecimento algo universal e de acesso a todos. 

Como afirma Marondin e Baptista (2001) apud Neves (2012) que a utilização de plantas para o tratamento da 

saúde teve seu registro em diferentes épocas na historia da humanidade, e permanece até os dias de hoje fazendo 

parte da cultura de diferentes comunidades populacionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com a construção da Farmácia Viva, percebeu-se uma estratégia de tornar os alunos sujeitos da sua 

aprendizagem, facilitando o diálogo franco e aberto com os jovens sobre a importância das plantas medicinais, 

que envolveram a comunidade escolar, atrelando o conhecimento popular ao científico. 
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RESUMO: A água do Canal do Sertão está exposta a reações físico‑químicas e contaminações da água, em 

função da alta temperatura e incidência solar durante todo o ano. O conhecimento de alterações na qualidade 

físico-química e microbiológica da água do canal do sertão é do interesse não apenas da comunidade científica e 

da sociedade, mas também do governo, para que ações gerenciais possam ser planejadas. Tendo em vista o 

exposto, o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade microbiológica e físico-química da água do canal de 

Sertão no Estado de Alagoas, através dos parâmetros de qualidade da água que foram analisados nos laboratórios 

do CESMAC, conforme métodos especificados em Standard Methods for the Examination of Waterand Waste 

Water, editado pela American Public Health Association APHA et al. (2012). Após visita de reconhecimento da 

área, foram definidos 9 pontos de coleta, abrangendo a área de captação e os 90 km iniciais do canal. De acordo 

com os resultados, observou-se que alguns parâmetros avaliados não estiveram enquadrados, conforme diretrizes 

da legislação brasileira. Sendo o Rio São Francisco que abrange o canal do sertão considerado como um rio de 

CLASSE III, no parâmetro cor, houve uma superação dos limites recomendados para o enquadramento; valores 

de sódio encontrados restringem o uso de água para o consumo humano e valores de magnésio obtidos na 

pesquisa estiveram abaixo do permitido para consumo humano e irrigação. Os demais parâmetros avaliados não 

apresentam restrição de uso nem para irrigação nem para consumo humano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: semiárido, físico-química, microbiologia. 

 

Quality of water available along the sertao’s channel 

 
ABSTRACT:  The water of the Sertão Channel is exposed to physical-chemical reactions and contamination 

of the water, due to the high temperature and solar incidence throughout the year. The knowledge of changes in 

the physical-chemical and microbiological quality of the water of the sertão channel is of interest not only of the 

scientific community and society, but also of the government, so that management actions can be planned. In 

view of the above, the present study aimed to evaluate the microbiological and physicochemical quality of the 

water of the Sertão channel in the State of Alagoas, through water quality parameters that were analyzed in the 

CESMAC laboratories, according to the methods specified in Standard Methods for the Examination of Water 

and Waste Water, edited by the American Public Health Association APHA et al. (2012). After a reconnaissance 

visit to the area, 9 collection points were defined, covering the catchment area and the initial 90 km of the 

channel. According to the results, it was observed that some parameters evaluated were not framed, according to 

guidelines of the Brazilian legislation. Since the São Francisco River covers the channel of the sertão considered 

as a CLASS III river, in the parameter color, there was an exceedance of the limits recommended for the 

framing; sodium values found restrict the use of water for human consumption and the values of magnesium 

obtained in the research were below that allowed for human consumption and irrigation. The other parameters 

evaluated do not present restriction of use neither for irrigation nor for human consumption. 

 

KEYWORDS: semi-arid, physicochemical, microbiology. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Estado de Alagoas possui uma área significativa de seu território inserida no Semiárido, com clima 

seco e quente, com precipitação pluviométrica média anual oscilando entre 400 e 600 mm (EMBRAPA, 2012). 

Além do clima essa região, como todo o Semiárido brasileiro, caracteriza-se pelo predomínio de solos rasos e de 

baixa fertilidade (COSTA et al., 2011). Em função dessas características a pecuária tem se constituído, ao longo 

do tempo, na atividade básica das populações rurais distribuídas nos 95 milhões de hectares do Semiárido. As 

lavouras têm sido consideradas apenas como um subcomponente na maioria dos sistemas de produção 

predominantes, pela sua maior vulnerabilidade às limitações ambientais. Nestas condições, o uso da irrigação se 

desponta como uma importante tecnologia para aumentar a produtividade das culturas agrícolas e da pecuária 

dessa região. O método de manejo de água, utilizado em vários países, e possível para a região envolve a 

transposição entre bacias hidrográficas (GUNKEL et al. 2015). Dessa forma, o Governo de Alagoas está 

construindo o Canal do Sertão que conduzirá água do rio São Francisco para toda esta região, tanto para o 

consumo humano e animal, como para projetos de irrigação. 

No semiárido, a água é um recurso limitado e, em função dos diversos usos requeridos, a sua gestão 

consiste em uma difícil tarefa. A preocupação com o uso da água não se restringe somente a sua quantidade, mas 

também à qualidade também deve ser considerada, pois influencia diretamente na saúde pública e na qualidade 

de vida da população (FERREIRA, 2010; ROSSITER et al. 2014). O monitoramento regular da qualidade da 

água é necessário para garantir as condições de uso, para fins industriais, domésticos ou da agricultura 

(POONAM et al., 2013). 

Levantamento realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA) mostra uma gradativa e intensa 

redução nos índices pluviométricos em algumas regiões do país, ocasionando um período seco mais crítico e 

prolongado, sendo o semiárido nordestino uma das áreas mais atingidas. Características naturais como 

temperaturas elevadas, baixas amplitudes térmicas, forte insolação e altas taxas de evapotranspiração, além de 

baixos índices pluviométricos (inferiores a 800 mm), resulta em rios com baixa disponibilidade hídrica e até 

intermitentes (ANA, 2012). 

Apesar da transposição da água entre bacias hidrográficas constituir-se em um método de manejo da 

água empregado em muitos países, o seu uso é bastante questionado. Os problemas mais graves são: perda de 

água na bacia original, qualidade insuficiente da água no rio e no reservatório efluente, mudança da qualidade da 

água no canal de transporte, efeitos de bombeamento nos animais e microrganismos da água e invasão de 

espécies não nativas (GUNKEL et al., 2015). Em canais abertos, como no Nordeste do Brasil, há grandes 

problemas com as reações físico-químicas e contaminações, em função da alta temperatura e incidência solar 

durante todo o ano. Essas reações são: aquecimento por alta incidência solar; alta evaporação da água em razão 

das elevadas temperaturas; transferência dos íons do concreto (cálcio, carbonato) para a água, causando aumento 

do pH; produção primária das algas flutuantes e algas filamentosas nas superfícies; crescimento dos animais 

aquáticos como moluscos e mosquitos. Além disso, ocorre contaminação no canal por fezes de pássaros e pela 

morte de pequenos animais como rãs, ratos e coelhos que ao caírem no canal não conseguem sair. 

Diante do exposto, evidencia-se que o conhecimento de possíveis alterações na qualidade da água 

transportada por intermédio de canais é de extrema importância. Com a caracterização da água distribuída é 

possível a implementação de medidas gerenciais mitigadoras. Assim, é necessário monitorar a qualidade da 

água, disponibilizada ao longo do Canal do Sertão Alagoano, e verificar se suas características são adequadas 

para o consumo humano e para as atividades agropecuárias de criação de animais e irrigação. 

Essa pesquisa teve como objetivo avaliar as características físico-químicas e microbiológicas da água 

transportada ao longo do Canal do Sertão Alagoano. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO: 

 

Os parâmetros de qualidade da água cor, cloretos, nitrato, amônia, DBO e coliformes termotolerantes, 

foram analisados nos laboratórios do CESMAC, conforme métodos especificados em Standard Methods for the 

Examination of Waterand Waste Water, editado pela American Public Health Association APHA et al. (2012). 

Após visita de reconhecimento da área, foram definidos 9 pontos de coleta, abrangendo a área de 

captação e os 90 km iniciais do canal. 

As coletas foram realizadas nos meses de novembro de 2017, março, junho e setembro de 2018. Para a 

obtenção e o armazenamento das amostras de água foram utilizados frascos de polietileno (2L), previamente 

lavados com água deionizada. Os frascos foram ambientados com tríplice lavagem com água do próprio local de 

coleta. A amostragem compreendeu a coleta de água bruta a aproximadamente 30 cm da margem e a 10cm a 

20cm de profundidade, com a boca do frasco contra a corrente completando-o por inteiro, deixando apenas um 

pequeno espaço vazio para a homogeneização da amostra. Terminada a coleta, as amostras foram identificadas e 

mantidas refrigeradas em caixa de isopor com gelo, após isso, foi efetuado o transporte até o laboratório, onde 

foram refrigeradas a 4°C até o momento de execução das análises. As análises foram realizadas de acordo com 
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as metodologias de espectrofotometria descritas pela APHA (2012), utilizando um espectrofotômetro HACH DR 

4000U. Os parâmetros temperatura, turbidez, pH, condutividade e sólidos totais dissolvidos foram obtidos in 

loco, por meio de uma sonda multiparamétrica (HORIBA U-22XD). 

Teste presuntivo de Coliformes Totais - Para a identificação de coliformes totais nas amostras foram 

utilizadas as metodologias de ensaio segundo APHA (2012). Os pareceres foram baseados nos padrões de 

referência, segundo a portaria n° 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. Para cada amostra 

foram realizadas três séries de testes distintos: 1. Primeira série: três tubos do substrato LST duplo/ 10 mL da 

amostra. 2. Segunda série: três tubos de LST simples/ 1 mL da amostra. 3. Terceira série: três tubos de LST 

simples/ 1 mL da diluição da amostra 10ˉ¹. Para diluir a amostra foram utilizados 9 mL de solução de diluição 

para 1 mL de amostra. Após a realização das três séries, as amostras foram homogeneizadas e levadas para 

incubação em estufa a 35°C por um período de 24 a 48 horas. Tendo se esgotado o tempo de incubação, as 

amostras foram analisadas verificando-se a formação de gás para identificação de presença de Coliformes Totais. 

A partir dos resultados obtidos na etapa anterior foram realizados teste confirmativos de Coliformes Totais e de 

Coliformes Termotolerantes com o repique das amostras. 

Teste Confirmativo de Coliformes Totais - Para a realização do teste confirmativo de Coliformes Totais 

foram repicadas duas alçadas do caldo LST com resultado positivo e adicionado o caldo VB e incubado em 

estufa a uma temperatura ideal de 35°C, por um período de 24 a 48 horas. 

Teste Confirmativo de Coliformes Termotolerantes - Para a realização do teste confirmativo de 

Coliformes Termotolerantes foram repicadas duas alçadas do caldo LST com resultado positivo e adicionado o 

caldo EC e incubado em banho-maria a uma temperatura ideal de 45°C, por um período de 24 a 48 horas. 

Os resultados laboratoriais foram analisados quanto a sua adequação aos diversos usos da água 

fornecida pelo Canal do Sertão alagoano. 

Os dados obtidos foram analisados mediante estatística descritiva e estimativas de coeficientes de 

correlação visando identificar possíveis associações entre as variáveis estudadas. As análises foram realizadas 

por intermédio do Programa Estatístico Assistat. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nas amostras de água coletadas de nove pontos diferentes ao longo do canal do Sertão no estado de 

Alagoas foram encontrados valores do número mais provável (NMP), de coliformes totais e termotolerantes 

disponíveis na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Número mais provável (NMP/mL) de amostras de água coletadas do Canal do Sertão no Estado de 

Alagoas. 

Ponto de coleta 
NMP/100mL 

Coliformes totais Coliformes termotolerantes 

1 240 240 

2 350 350 

3 350 8,7 

4 >2300 280 

5 120 120 

6 >2300 13 

7 240 17 

8 49 25 

9 33 33 

 

É possível observar que a amostra coletada no ponto 4 foi a que apresentou o maior índice de 

contaminação, com valores de coliformes totais e termotolerantes de respectivamente >2300 e 280 NMP/100mL. 

Entretanto, a amostra coletada no ponto 2 foi a que apresentou a maior contaminação por coliformes 

termotolerantes, 350 NMP/100mL. 

Com base nos limites estabelecidos na Resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), Nº 274/2000, os valores de coliformes termotolerantes/mL não deverão exceder o limite de 200/100 

mLs, desta forma, apenas as amostras coletadas no ponto 1, 2 e 4 estão impróprias para balneabilidade, consumo 

humano e recreação de contato primário, representando 33,4% das amostras analisadas. 

Nessas amostras de agua coletadas nos nove pontos ao longo do canal do sertão, foi observado a 

presença de metais que podem configurar sério risco à saúde pública e ao meio ambiente (tabela 2). 
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Tabela 2. Parâmetros físico-químicos da água. 

 

 

As concentrações médias de cálcio estiveram entre o valor mínimo de 9,77 mg.L-1, no ponto amostral 1 

e 2 e o valor máximo de 17,92 mg.L-1 em ponto de amostra 9 (tabela 2). No canal do sertão, os valores de cálcio 

encontrados não impedem o uso da irrigação. A OMS (1999) recomenda um valor máximo desejável de 75mg.L-

1 e o máximo permissível de 200mg.L-1, valores não ultrapassados durante a pesquisa. O CONAMA não fez 

referência a este parâmetro. 

A localização dos pontos de amostragem, como identificado na tabela 2, apresenta diferenças 

significativas no teor médio do cloreto. 

Nos padrões de enquadramento das águas doces no CONAMA 357, o valor máximo permitido de 

cloreto é de 250 mg L-1 para águas doces classe I, II e III, e os resultados obtidos neste estudo se enquadram 

nesta normativa. 

O ferro constitui-se em padrão de potabilidade, tendo sido estabelecida a concentração limite de 0,3 

mg/L na Portaria 36 do Ministério da Saúde, portanto, todas as amostras estão dentro do limite de normalidade. 

As concentrações médias de magnésio estiveram entre o valor mínimo de 0,97 no ponto amostral 3 e o 

valor máximo de 4,86mg.L-1, no 8 (tabela 2). Estes valores estão bem abaixo do limite recomendado para águas 

de irrigação, que varia de 0 a 60mg.L-1 (AYRES e WESTCOT, 1999). Segundo a OMS (1999), o magnésio é 

avaliado pelo máximo desejável de 30mg.L-1 e o máximo permissível de 150mg.L-1, assim os valores obtidos 

na pesquisa estiveram abaixo do permitido para consumo humano. O CONAMA não fez referência a este 

parâmetro. 

As concentrações de sódio estiveram entre o valor mínimo de 12,5 mg.L-1, no ponto amostral 7 e o 

valor máximo de 18,2 mg.L-1 em 5 (tabela 2). Tais valores não implicam em restrição de uso da água do canal 

do sertão na irrigação (AYRES e WESTCOT, 1999). A portaria do Ministério da Saúde recomenda um valor 

máximo permissível de 5,1mg.L-1, valor ultrapassado em todos os pontos. A resolução do CONAMA 357/05 

não faz referência a este parâmetro. 

A concentração do potássio variou entre o valor mínimo de 1,2mg/L no ponto de amostra 2 e o valor 

máximo de 2,5mg/L no ponto 9. Para Ayres e Westecot (1991), concentrações de potássio, variando de 0 a 

78mg.L-1 são normais em águas de irrigação. A resolução do CONAMA 357/05 e a Portaria 518/04 do 

Ministério da Saúde não fazem referência a este parâmetro. Para o consumo humano, o valor máximo 

permissível, segundo a OMS(1985), é de 20mg.L-1, valores não superados na pesquisa. 

As concentrações de sulfatos estiveram variando de 17, 22mg.L-1, no ponto amostral 7 e 53,67 mg.L-1 

em 5 (tabela 3), valores que estiveram abaixo de 250mg.L-1, valor máximo permitido para rios de classe III e 

para o consumo humano, segundo a resolução do CONAMA e a Portariado Ministério da Saúde. No que diz 

respeito à irrigação, teores menores que 250mg.L-1 não causam restrição de uso (AYRES e WESTCOT, 1991). 

Nesses pontos de coleta, também foram analisados alcalinidade bicarbonato, carbonato, hidroxida e a 

total. Além da condutividade elétrica, dureza total, sólidos totais, PH e turbidez. Resultados presentes na tabela 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra  

Calcio 

(mgCa/L) 

Cloreto 

(mgCI/L) 

Ferro total 

(mgFe/L) 

Magnesio 

(mgMg/L) 

Nitrito 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

Sílica 

(mg/L) 

Sódio 

(mgNa/L) 

Potassio 

(mgK/L) 

Sulfato 

(mgSO4/LL) 

1 9,77 16,23 0,03 1,46 0,01 1,25 4,96 12,89 1,3 20,96 

2 9,77 15,22 0,025 4,37 0,01 1,25 5,76 12,8 1,2 35,92 

3 10,59 14,2 0,028 0,97 0,01 1,33 8,42 14,8 1,3 34,98 

4 9,77 15,22 0,039 4,37 0,01 0,84 3,46 13,6 1,3 39,65 

5 11,4 17,24 0,062 2,92 0,01 0,82 5,67 18,2 1,4 53,67 

6 12,22 17,24 0,033 2,43 <0,01 0,48 3,81 13,2 1,5 22,83 

7 12,22 15,22 0,045 1,94 <0,01 0,33 3,99 12,5 1,7 17,22 

8 16,29 30,43 0,055 4,86 <0,01 0,39 4,17 14,7 2,4 32,18 

9 17,92 22,32 0,048 2,92 <0,01 0,22 <0,01 12,6 2,5 20,96 
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Tabela 3. Parâmetros físico-químicos da água. 

Amost

ra  

Alcalini

dade 

bicarbon

ato 

(mgCaC

O3/L 

Alcalini

dade 

carbonat

o 

(mgCaC

O3/L 

Alcalinidade 

hidroxida(mgC

aCO3/L 

Alcalinidad

e 

tota(mgCa 

CO3/L) 

Condutivi

dade 

elétrica(u

S/cm) 

Dureza 

total(mg

Ca 

CO3/L) 

Sólidos 

totais(

mg/L) PH 

Turbidez(

NTU) 

1 32 0 0 32 120 30 90 8,04 0,5 

2 18 0 0 18 140 42 105,3 8,66 0,5 

3 10 0 0 10 129 30 96,6 8,81 0,6 

4 2 0 0 0 148 42 110,9 8,92 0,3 

5 12 0 0 12 164 40 123,1 8,81 0,4 

6 10 0 0 10 142 40 106,8 9,07 0,3 

7 2 0 0 0 136 38 101,8 9,16 0,4 

8 30 0 0 30 192 60 144 8,75 0,5 

9 2 0 0 2 175 56 131,3 9,23 0,4 

 

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde (Brasil, 2006), a maioria das águas naturais apresenta 

valores de alcalinidade na faixa de 30 a 500 mg L-1 de CaCO3. No presente estudo os valores são inferiores, 

exceto os pontos de amostragem 8 e 1. 

Não existe um padrão de condutividade na legislação, porém, de acordo com Von Sperling (2007), as 

águas naturais apresentam teores de condutividade na faixa de 10 a 100 μS cm-1, e em ambientes poluídos por 

esgotos domésticos ou industriais os valores podem chegar até 1000 μS. Nos pontos de coleta, os valores de 

condutividade atingiram valores superiores a 100 μs.cm-1, valor-limite para águas naturais e o ponto de coleta 8 

apresentou o maior valor de 192 μs.cm-1.Em geral, considera-se que quanto mais poluída estiverem as águas, 

maior será a condutividade, em função do aumento do conteúdo mineral. 

Os resultados com relação à dureza total, observadas na tabela 3, mostram que houve um aumento 

desigual ao longo do rio, os valores estiveram aproximadamente em torno de 30mg.L-1(amostra 1 e 3), para este 

valor a água é considerada mole (CARVALHO e OLIVEIRA, 2003), não apresentando restrição de uso. A 

resolução do 357/05 do CONAMA não faz referência a este parâmetro. A OMS indica valor máximo de 

500mg.L-1 para água utilizada para consumo humano. Ambientes com baixa dureza podem apresentar elevada 

alcalinidade. 

Os Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), variaram entre 90 e 144mg.L-1 (tabela 3). Para um rio de classe 

III, o valor máximo permitido pela resolução 357/05 do CONAMA, é de 500mg.L-1; segundo a Portaria 518/04 

do Ministério da Saúde, o valor máximo permitido é de 1000mg.L-1. Para irrigação, valores menores que 

400mg.L-1 não apresentam restrição de uso. Todos estes limites não foram ultrapassados no decorrer da 

pesquisa, em todos os pontos, não havendo restrição de uso. 

De acordo com a resolução CONAMA 357, o PH deve estar de 6,0 a 9,0, então os teores de PH dos 

pontos da amostra 6, 7 e 9 não estão dentro dos padrões permitidos por essa resolução. 

Para os valores de turbidez (tabela 3), todos os pontos amostrais estiveram abaixo de 100 UNT, valor 

recomendado pela resolução 357/05 do CONAMA. 

 

CONCLUSÃO 

  

Foi identificado, através da análise microbiológica e físico-química da agua do canal do sertão que 

alguns parâmetros avaliados não estiveram enquadrados, conforme diretrizes da legislação brasileira. No 

parâmetro cor, houve uma superação dos limites recomendados para o enquadramento; valores de sódio 

encontrados restringem o uso de água para o consumo humano e valores de magnésio obtidos na pesquisa 

estiveram abaixo do permitido para consumo humano e irrigação. Os demais parâmetros avaliados não 

apresentam restrição de uso nem para irrigação nem para consumo humano. Em geral, a água disponibilizada ao 

longo dos primeiros 90 km construídos não apresenta problemas em relação ao uso para irrigação. Entretanto, 

para consumo humano a mesma apresentou amostras com valores elevados de coliformes totais e termo 

tolerantes. 
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RESUMO: O presente trabalho trata-se de um projeto sobre como reutilizar garrafas PETs para montar uma 

horta vertical suspensa na escola, por meio de palestras e oficinas para redução de resíduos descartados, de tal 

forma que a partir da educação ambiental no ensino fundamental possa contribuir com o comportamento dos 

alunos, devido essa problemática do consumismo desenfreado e a forma dos resíduos serem mal descartados 

com o objetivo de reaproveitar essas garrafas de uma forma que não venha agredir o meio ambiente e com o uso 

das ervas plantadas para que possam servir de consumo próprio dos alunos, em casos de falta de merenda ou 

como fitoterápicos, foi realizado palestras sobre meio ambiente, explicando a importância da educação ambiental 

e realizado oficinas de montagem da horta dentro da escola, aplicação de questionário antes e depois das 

palestras, com amostragem de cinco alunos por turma para mensurar o conhecimento dos mesmos, a horta foi 

feita com garrafas pets suspensos na parede com barbantes e parafusos, foram utilizados três tipos de ervas, são 

elas: camomila, endro e alecrim, no geral houve um bom aproveitamento de conhecimento, interação e 

engajamento dos alunos, apesar de serem bastante agitados, tagarelas e um pouco difícil de lidar, sendo uma das 

maiores dificuldades encontrada na execução e no decorrer do projeto, foi realizado também um cronograma 

para que cada turma pudesse ter a responsabilidade de cuidar/cultivar as plantações. 

 

PALAVRAS CHAVE: educação ambiental, ervas medicinais, meio ambiente. 

 

Reaproveitamento of pet bottles in garden suspended at the State School of 

Aurino Maciel 

 
ABSTRACT: The present work deals with a project on how to reuse PET bottles to set up a vertical vegetable 

garden suspended in the school, through lectures, awareness and handicraft workshops to reduce discarded 

waste, in such a way that from environmental education in teaching fundamental can provide the students' 

thought / behavior change, due to this problematic of unbridled consumerism and the way the waste is poorly 

deposited in order to reuse these bottles in a way that does not harm the environment and the use of planted herbs 

so that they can serve as students' own consumption, in cases of lack of snacks or as herbal medicines, lectures 

on the environment were carried out, explaining the importance of environmental education and workshops on 

garden assembly within the school, application of a questionnaire before and after of the lectures, with a sample 

of five students per class to measure the knowledge of the the garden was made with bottles hanging on the wall 

with string and screws, three types of herbs were used: chamomile, dill and rosemary, in general there was a 

good use of knowledge, interaction and engagement of students, although very agitated, talkative and a little 

difficult to handle. One of the greatest difficulties encountered during the execution of the project was a schedule 

so that each group could have the responsibility to care for the crops. 

 

KEY WORDS: environmental education, medicinal herbs, environment. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A Educação Ambiental vem sendo aceita, nos últimos anos, como sinônimo de educação para o 

desenvolvimento sustentável ou de educação para a sustentabilidade e, por isso, a inserção de projetos que 

promovam a Educação Ambiental torna-se importante para o currículo escolar, de maneira interdisciplinar, em 

todas as práticas cotidianas da escola (PESTANA, 2007).  

Pode-se elencar algumas vantagens para estar promovendo esta atividade extracurricular: a produção de base 

ecológica sem a utilização de agrotóxicos e seus riscos à saúde e meio ambiente; o estímulo do trabalho em 
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equipe; a incitação a mudança de hábitos alimentares e ainda a prática da reciclagem de materiais descartáveis. 

(SOUZA, 2012) 

Segundo Carvalho (2004), esta forma de Educação Ambiental (EA) “contribui para uma mudança de valores 

e atitudes, contribuindo para a formação de um sujeito ecológico”. 

A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de 

diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de forma 

contextualizada, auxiliando no processo de ensino aprendizagem e estreitando relações através da promoção do 

trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos (SILVEIRA, 2006).  

Dentre as formas de diminuir os impactos ambientais, têm-se alternativas viáveis como a utilização de 

garrafas pets que podem ser reutilizadas para cultivar pequenos vegetais, presas em muros e paredes ou apoiadas 

em suportes de diferentes materiais. Crib (2010) relata as contribuições que essa atividade proporciona: entre 

elas uma compreensão da necessidade da preservação do meio ambiente, modificação dos hábitos alimentares, e 

a necessidade de reaproveitamento de matérias descartáveis. De acordo com o autor estas atividades auxiliam no 

desenvolvimento da consciência de que é necessário adotarmos um estilo de vida menos impactante sobre meio 

ambiente. (SOUZA, 2014). 

Os princípios a serem tratados neste artigo são dois dos 3R’s da educação ambiental sobre resíduos 

(reutilizar e reciclar), que segundo Ferrante (2007) são:  

• Reduzir: estimular o cidadão a reduzir a quantidade de resíduos que gera através do reordenamento dos materiais 

utilizados no seu cotidiano, combatendo o desperdício que resulta em um ônus ao poder público e 

consequentemente para o contribuinte. 

• Reutilizar: reaproveitar os mesmos objetos, escrever na frente e verso da folha de papel, por exemplo, usar 

embalagens retornáveis e reaproveitar algumas embalagens descartáveis para outros fins. 

• Reciclar: contribuir para os programas de coleta seletiva, separando e entregando os materiais 

recicláveis, quando não for mais possível reutilizá-los. De tal forma que, deve ser mostrada a importância de 

praticar os 3R’s da educação ambiental para resíduos desde o aprendizado básico, para que na influência da 

criança e do adolescente, os pais possam aprender com as mesmas e praticar tais ações diariamente. 

A horta suspensa ocorre como uma nova proposta educativa e tem por objetivo, auxiliar na formação 

sociocultural de estudantes, fazendo com que os mesmos além de aprenderem a reciclar, no caso de garrafa pet, 

busquem no plantio de hortaliças, suporte para estarem garantindo segurança alimentar e nutricional de suas 

famílias e futuras gerações. Quanto à segurança alimentar e nutricional, considera-se que a prática da horta 

suspensa pelos alunos, propicie aos mesmos a possibilidade de produzirem alimentos de forma sustentável e 

ecológica. (SOUZA, 2012) 

Segundo Araújo (2011), todos os dias são geradas quantidades significativas de resíduos sólidos, com 

características físicas, químicas e biológicas complexas, dificultando seu manejo, tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada. Esta geração é resultado da evolução tecnológica, que lança no mercado produtos 

com menor tempo de vida útil, como por exemplo, computadores, celulares, televisores, entre outros, devido à 

oferta de novos modelos mais avançados, com recursos técnicos que os tornam obsoletos em pouco tempo. 

Somando a isso, a utilização de produtos descartáveis (como garrafas PET, sacolas plásticas, vidros) e uma 

economia capitalista que incentiva o consumo, contribuem cada vez mais com o aumento da quantidade de 

resíduos sólidos gerados. 

A utilização da fitoterapia, que significa o tratamento pelas plantas, vem desde épocas remotas. A referência 

mais antiga que se tem conhecimento do uso das plantas data de mais de sessenta mil anos. As primeiras 

descobertas foram feitas por estudos arqueológicos em ruínas do Irã. Também na China, em 3.000 a.C., já 

existiam farmacopeias que compilavam as ervas e as suas indicações terapêuticas. A utilização das plantas 

medicinais faz parte da história da humanidade, tendo grande importância tanto no que se refere aos aspectos 

medicinais, como culturais. (APARECIDA, 2002) 

Alguns autores apontam para a importância das hortas escolares agroecológicas, enquanto possibilidade para 

o enriquecimento da merenda escolar com a inclusão de produtos naturais, favorecimento da suplementação das 

necessidades vitamínicas e minerais, além de promoverem mudanças de hábitos alimentares de alunos e da 

comunidade escolar (GALLO et al., 2004; MORGADO; SANTOS, 2008). 

Com o intuito de poder levar uma responsabilidade consigo mesmo no ambiente escolar, a horta vertical 

suspensa pode proporcionar vários recursos para todos, pois as ervas coletadas serão utilizadas na merenda 

escolar e para fins fitoterápicos, para que todos os alunos possam desfrutar do cultivo. 

O objetivo da horta vertical suspensa é fazer com que os estudantes além de aprender a reutilizar as garrafas 

pets, possam fazer uso das ervas medicinais como alimentação ou em casos de mal-estar para fins 

medicamentosos, estimular práticas de educação ambiental, incentivar o cultivo de ervas medicinais, estimular 

os alunos a reutilizarem os materiais, integrar em forma de socialização e interação nas práticas de montagem da 

horta. 
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 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A horta foi realizada na escola estadual Aurino Maciel, localizado na rua Dom Felício Vasconcelos, 380 

- Capitã, Arapiraca - AL, 57300-580.  

No primeiro momento houve realização de palestra com todas as turmas no horário matutino e 1/2 das 

turmas no horário vespertino da escola. A realização de questionários foi feita apenas com as turmas de 6ª ano 

duas turmas matutinas. 

Após realização de palestras os resultados obtidos através de questionários estão expostos em tabelas e 

gráficos divididos entre resultados de antes e depois das palestras voltadas ao tema de educação ambiental 

visando uma melhor compreensão do projeto por parte dos alunos envolvidos. 

A tabulação de dados realizada por meio do programa Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram utilizados os seguintes materiais: Garrafas pets do mesmo tamanho, barbante, parafusos, buchas, 

martelo, tesoura, pincel marcador, chave philips ou similar, furadeira e broca, sementes de ervas como endro, 

camomila e alecrim. 

Como foi realizado: Foi utilizado garrafas nos tamanhos de 2l e 2,5l. Com um pincel marcador, foi feito as 

marcações nas garrafas para abertura e furos, cortados logo após com tesoura escolar pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feito os furos nas duas pontas da garrafa. Os furos devem ficar bem próximos da tampa e do fundo da 

garrafa, onde o plástico é mais duro (mais abertos do que na imagem ao lado). Os dois furos devem ser feitos “na 

mesma reta”, para que o barbante fique reto e não fique raspando na garrafa. Os furos devem ser apenas do 

Figura 21 montagem de garrafas 

Figura 22 escola estadual aurino maciel 
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tamanho suficiente para passar o barbante que foi usado, não deixando muita folga, para assim evitar que a agua 

passe por eles. As linhas da garrafa como referência. Normalmente as garrafas pet possuem duas linhas, uma de 

cada lado, que a atravessa horizontalmente. Usar essa linha como referência e fazer bem acima delas ou no meio 

de ambas. 

Corte das garrafas na parte em que as plantas foram plantadas. A parte recortada teve aproximadamente 12 

cm de largura e 15 cm de cumprimento. 

Feito quatro furos na parte oposta da abertura que acabamos de fazer, é o furo para sair a água, que irá cair 

na garrafa de baixo. 

O corte do barbante teve aproximadamente 2,35m de comprimento a medida para fixar a horta na parede. 

Feito um a dois nós, um em cima do outro, na ponta de cada um deles e passar a outra extremidade pelos furos 

da primeira garrafa. Em seguida feito um ou dois nós em cada barbante, os nós devem ficar na mesma altura e 

com uma distância de 30cm da garrafa que já foi colocada. Então adicionado a segunda garrafa. Com um total de 

quatro garrafas por fileira, para não ficar muito pesado. 

Prender as fileiras na parede escolhida. Foi feito a marcação na parede com pincel marcador e uma garrafa 

de molde, logo em seguida foi utilizado a furadeira nas marcações já feita na parede, as buchas e parafusos de 

8mm encaixados na parede e apertado com a chave Philips.  

Para finalizar foi colocado o solo nas garrafas e as sementes das ervas. A imagem na sequencia como 

resultado final da horta. 

Fonte: (Azarias, 2018). 

 

Questionário 

 

1- Você sabe o que é lixo? 

( ) sim ( ) não  

2- Você sabe o que é coleta seletiva? 

 ( ) Sim ( ) Não 

 3- Você separaria o lixo da sua casa para reciclagem em seu município? 

 ( ) Sim ( ) Não  

4- Quando você vai às compras, se preocupa em escolher produtos que agridam menos o meio ambiente? 

 ( ) Sim ( ) Não  

Figura 23 horta suspensa finalizada 
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5- Você se preocupa com as questões ambientais?  

( ) sim ( ) não  

6- Você sabe o que é lixo hospitalar?  

( ) sim ( ) não  

7- Você sabe o significado de reciclar, reutilizar e reaproveitar? 

 ( ) sim ( ) não  

8- Você acha importante ter uma horta na escola? 

( ) sim ( ) não 

9- Falar sobre meio ambiente é importante para você? 

( ) sim ( ) não 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como já mencionado na metodologia antes e após a realização das palestras foram aplicados 

questionários com perguntas cujo as alternativas de respostas eram sim ou não como forma avaliativa de 

conhecimento dos alunos, as turmas escolhidas para responder o questionário foram duas turmas de 6º ano 

matutino as quais tiveram um comportamento menos agitados com relação à outras turmas mais avançadas.  

Pegamos uma amostragem de cinco alunos aleatórios por turma para representar o quanto eles puderam 

absorver dos conteúdos abordados. 

Com entusiasmo e sorriso no rosto por realizar atividades diferentes da rotina no dia a dia, estavam 

sempre querendo mostrar que realmente aprenderam as técnicas de cortar as garrafas e na realização de 

montagem estavam sempre querendo fazer sozinhos, então fizemos a primeira coluna da horta com as garrafas 

para servir de exemplo e as outras foram realizadas com perfeição por eles mesmo. 

 
Figura 24 colaboração de atividades. Fonte: (Azarias, 2018). 

 
Como forma de facilitar a compreensão dos dados separamos os dados com duas tabelas e dois gráficos, 

os resultados das tabelas seguem a ordem de respostas por turmas sendo as cinco primeiras respostas da turma 1 

e as outras cinco respostas da turma 2. Os gráficos inseridos para mostras os resultados visualmente com a 

evolução das respostas após as palestras, que de forma clara nos mostra uma evolução positiva nos levando a 

concluir que as palestras surtiram efeitos relevantes na contribuição do desenvolvimento desses alunos. 
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Tabela 27 Questionário antes das palestras 

Nº DE 

ALUNOS 

QUESTÃ

O 1 

QUESTÃ

O 2 

QUESTÃ

O 3 

QUESTÃ

O 4 

QUESTÃ

O 5 

QUESTÃ

O 6 

QUESTÃ

O 7 

QUESTÃ

O 8 

QUESTÃ

O 9 

1 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

3 SIM SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 

4 SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM 

5 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

6 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

7 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

8 SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 

9 SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM 

10 SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM 

Fonte: (Azarias, 2018).     
 
Tabela 28 Questionário depois das palestras 

Nº DE 

ALUNOS 

QUESTÃ

O 1 

QUESTÃ

O 2 

QUESTÃ

O 3 

QUESTÃ

O 4 

QUESTÃ

O 5 

QUESTÃ

O 6 

QUESTÃ

O 7 

QUESTÃ

O 8 

QUESTÃ

O 9 

1 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

3 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

4 SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 

5 SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM 

6 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

7 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

8 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

9 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

10 SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM 

Fonte: (Azarias, 2018).  
 

 
Figura 25 Questionário antes das palestras. Fonte: (Azarias, 2018). 
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Figura 26 Questionário depois das palestras. Fonte: (Azarias, 2018). 

 

 

CONCLUSÃO 

 
De uma forma geral o resultado foi satisfatório apesar de não ser o esperado, pelo fato de alguns alunos 

estarem um pouco dispersos e algumas vezes demonstrar falta de atenção com relação às palestras, contrapartida 

na parte pratica houve um engajamento muito maior, ao ponto de despertar curiosidades em outros alunos que 

também gostariam de participar, e após as atividades mostraram interesse em prosseguir. 

Ver a progressão dos alunos em atividades práticas, como um momento de descontração e interação 

entre si, plantar, reaproveitar garrafas pets, e posteriormente colher os frutos das ervas para consumo próprio é 

vantagem para o meio ambiente quanto o bem-estar dos mesmos. 
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RESUMO: A abordagem dos conceitos referentes ao conteúdo tabela periódica são mostrados por livros 

didáticos, muito utilizados de forma superficial, acarretando o distanciamento do real entendimento dos 

elementos, leis periódicas, características, causando mais um capítulo de um programa do ensino-aprendizagem 

fracionado. No ensino de Química, o assunto tabela periódica tem uma enorme importância na compreensão dos 

diversos conceitos químicos, como por exemplo: ligação química, propriedades e característica periódicas dos 

elementos. Muitas são as propostas didáticas elaboradas no desenvolvimento do conteúdo sobre a tabela 

periódica. apesar disso, o que percebe é o avanço da capacidade de memorização dos conceitos momentâneo não 

havendo uma significação das informações mais fundamentais que a tabela apresenta, como, as propriedades 

periódicas dos diversos elementos. Aplicou-se um questionário aos alunos do segundo ano do ensino médio na 

referida escola. Observou-se que os alunos não acham a tabela periódica um assunto de difícil compreensão que 

associam a uma tabela sobre informações básicas sobre tais elementos. Objetivos desta pesquisa é analisar as 

concepções prévias dos alunos para compreender os principais problemas envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem relacionadas à tabela periódica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Concepção dos Alunos, Ensino-aprendizagem, Significação. 

 

Periodic Table: what the students of the High School of a State School of 

Agreste Alagoano think. 
 

 

ABSTRACT: The approach of the concepts related to the periodic table of contents are shown by textbooks, 

much used in a superfluous way, causing the distancing of the real understanding of the elements, periodic laws, 

characteristics, causing another chapter of a fractional (disintegrated) In chemistry teaching, the subject periodic 

table has an enormous importance in the understanding of the diverse chemical concepts, as for example: 

chemical bond, properties and periodic characteristic of the elements. Many are the didactic proposals elaborated 

in the development of the content on the periodic table. nevertheless, what he perceives is the advance of the 

memorability of the momentary concepts, there being no significance of the most fundamental information that 

the table presents, as the periodic properties of the various elements. A questionnaire was applied to the students 

of the second year of high school in the said school. It was observed that students do not find the periodic table 

an issue of difficult comprehension that they associate with a table on basic information on such elements. 

Objectives of this research is to analyze the students' prior conceptions to understand the main problems 

involved in the teaching and learning process related to the periodic table. 
 

KEYWORDS: Teaching-learning, Meaning, Conception of Students. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Sob a perspectiva da reflexão acerca da presente época, a sociedade vem se submetendo a mudanças 

significativas, sobretudo, na forma em que o ser humano vive. Dessa forma, o ensino- aprendizagem não passa 

incólume a tais mudanças. “A humanidade vive um processo acelerado de modificações e rupturas, que se reflete 

em todos os setores da sociedade. Assim sendo, a educação e a informação assumem papel significativo neste 

processo” (CARVALHO, 1997). 

O ensino de Química tem como princípio os processos de idealização e de aproximação que são 

essenciais para o conhecimento da ciência sendo importante que os estudantes dessas ciências sejam iniciados 

mailto:ellencarolyne.ec@gmail.com
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nas ideias e práticas do pensamento científico, de maneira a torná-las significativas para o processo de ensino-

aprendizagem. (DRIVER E COL., 1999),  Ou seja, salienta a construção individual de significados e asvárias 

teorias informais que as pessoas desenvolvem sobre os fenômenos químicos (CAREY, 1985; CARMICHAEL et 

al ., 1990; PFUNDT E DUIT, 1985), como resultado, Mortimer (2002), destaca que essa aprendizagem ocorre 

por meio de uma apropriação gradual de significados, em que há possibilidade de construção de hibridizações 

entre as linguagens científicas e cotidianas. 

Os desafios da situação do ensino da Química no ensino médio, observa a carência de integrar propostas 

didáticas que apontam para o desenvolvimento de habilidades e competências dos educandos para que possam. 

segundo Brasil (1999), compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento 

científico com a transformação na sociedade.  

Ainda assim, os conhecimentos químicos básicos, como por exemplo o da tabela periódica, muitas das 

vezes, são tratados nas escolas de modo formal, exigindo-se que o aluno memorize nomes, símbolos e regras e 

por isso, acaba por despertar pouco ou nenhum interesse nos estudantes, não contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo destes, tampouco para o desenvolvimento de sua cidadania. A aprendizagem em sala 

de aula, a partir dessa perspectiva, é vista como algo que requer que o professor elabore atividades práticas que 

desafiem as concepções prévias do aprendiz, encorajando-o a reorganizar suas teorias pessoais, desde que ele 

consiga ressignificar seus conhecimentos (DRIVER,1986). 

De acordo, GODOI, et al (2010) O estudo da Tabela Periódica é sempre um desafio, pois os alunos têm 

dificuldade em entender as propriedades periódicas e aperiódicas e, inclusive, como os elementos foram 

dispostos na tabela e como essas propriedades se relacionam para a formação das substâncias. A descoberta dos 

elementos químicos, nomenclaturas, propriedades, representação dos símbolos e organização na Tabela 

Periódica são resultados de um processo histórico. Estes conhecimentos devem ser trabalhados abordando os 

contextos sociais e históricos, visando a aprendizagem efetiva. 

De acordo com Masterton, (1927), os cientistas buscam constantemente meios de organizar os fatos 

naturais de modo que suas semelhanças, diferenças e tendências se tornem aparentes. Além de ser mais completa 

que a tabela de Mendeleyev, a Classificação Periódica moderna apresenta os elementos químicos dispostos em 

ordem crescente de números atômicos De fato, em 1913, Henry G.J.Moseley  estabeleceu o conceito de número 

atômico, verificando que esse valor caracterizava melhor um elemento químico do que sua massa atômica (assim 

desapareceram, inclusive, as “inversões” da tabela de Mendeleyev, como no caso do iodo e do telúrio).A partir 

daí a lei da periodicidade ganhou um novo enunciado: Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos 

variam periodicamente na sequência de seus números atômicos(FELTRE,2004) que por fim conceituou a tabela 

periódica dos elementos, é um esquema que permite classificar e organizar os elementos químicos em função das 

suas propriedades e características. O objetivo geral deste trabalho é identificar as concepções dos alunos do 

ensino médio de uma escola pública do agreste alagoano sobre tabela periódica.  

  

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. os objetivos buscados pelos 

investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos 

possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências.  

Esta pesquisa foi realizada na Escola Estadual Básica do Agreste Alagoano, localizada na cidade de 

Arapiraca, com a participação dos os alunos do segundo ano do ensino médio, atendendo a uma solicitação do 

componente curricular de estágio Supervisionado 3, da Universidade Federal de Alagoas. proposta do estágio foi 

observar as aulas ministradas pelo Professor(a) da disciplina de Química e analisar as possíveis dificuldades dos 

alunos em relação às questões de ensino e aprendizagem. Baseado no que foi observado, evidenciamos um 

grande embaraço quanto ao assunto tabela periódica e suas propriedades relacionadas, diagnosticamos ainda que 

o professor não recorria métodos contextualizados, mais próximos da realidade dos alunos, o que possivelmente 

poderia contribuir bom entendimento da temática em estudo.  

Os instrumentos da pesquisa para construção dos dados foram o questionário, por ser uma técnica 

simples feita para gerar informações necessárias para se verificar o objetivo da nossa pesquisa. Mas a construção 

de um questionário, segundo Aaker et al. (2001), é considerada uma “arte imperfeita”, pois não existem 

procedimentos exatos que garantam que seus objetivos de medição sejam alcançados com boa qualidade, nesse 

direcionamento o questionário foi pensado e elaborado com bastante critérios, na tentativa de minimizar o 

máximo possível dados que pudessem inviabilizar a pesquisa, pois compreendemos que para esse caso de 

pesquisa. O questionário é um requisito essencial para o alcance dos resultados esperados.  

Sobre o assunto tabela periódica em questão relacionarmos perguntas claras e objetivas sobre alguns 

aspectos importantes das propriedades e classificação da mesma.  
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A construção dos dados foi dividida em três passos: 

1. Incialmente foram identificadas as maiores dificuldades dos alunos do segundo ano em relação aos 

assuntos correspondente aos anos anteriores da escolaridade e que necessitavam de um reforço 

adequado para posteriormente não se haver dificuldades no acompanhamento. 

Posteriormente, tendo sido possível identificar dificuldades quanto aos conhecimentos envolvendo a 

tabela periódica, e sabendo que tal assunto é essencial para o estudo da Química, elaboramos uma 

metodologia para ajudar os alunos a manifestarem seus conhecimentos prévios. Assim, escolhermos o 

questionário individual para analisar os aspectos citados acima, bem como suas possíveis causas. 

2. O questionário foi dividido em três perguntas concisas, sendo elas: O que você entende sobre tabela 

periódica? Nome do(s) elementos(s) que você conhece? símbolo do(s) elementos(s) que você citou?  

3. Após a aplicação dos questionários. Os dados foram categorizados e analisados tendo como base três 

perguntas abordadas no questionário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
A pesquisa qualitativa e o desenvolvimento dos questionários são estratégias para a melhor 

compreensão da linguagem química da tabela periódica que muitas das vezes, é mal compreendida e interpretada 

pelos os alunos do ensino médio assim, podemos analisar através do instrumento da pesquisa, os dados obtidos 

nos questionários. Após a análise das respostas de vinte e sete (27) alunos, separamos as perguntas em três 

categorias como foi proposto acima no procedimento metodológico.  

O intuito do trabalho é saber as maiores dificuldades apresentadas pelos os alunos em relação ao 

conteúdo da tabela periódica como mostra abaixo:  

 

• Categoria1: O QUE VOCÊ ENTENDE SOBRE TABELA PERIÓDICA? 

 

O aluno A17 mostrou maior aproximação do conhecimento do conceito científico, explicitando maior 

coerência conceitual sobre tabela periódica e evidenciando algumas propriedades relacionadas ao mesmo, como 

exemplo: “é uma tabela onde se encontram os elementos químicos classificado-os(sic) pela sua massa e número 

atômico” , foi o único aluno que conseguiu relacionas as características e propriedades básicas do assunto tabela 

periódica de acordo com Feltre,(2005) A tabela periódica dos elementos, é um esquema que permite classificar e 

organizar os elementos químicos em função das suas propriedades e características mostrando que o aluno A34 

mostrou uma concepção mais básica sobre o conceito científico demostrando que a tabela periódica tem como 

base as informações de todos os elementos químicos não relacionando com suas principais propriedades, como 

por exemplo: “é a tabela que compoe(sic) todos os elementos químicos.” Ou seja, a resposta tem um 

desenvolvimento básico sobre a tabela periódica, evidenciando um rendimento menor nas aulas de química. E 

por fim, não teve respostas em branco ou com “não sei” nesta categoria. Segundo Driver( 1989), a aprendizagem 

em sala de aula, a partir dessa perspectiva, é vista como algo que requer atividades práticas bem elaboradas que 

desafiem as concepções prévias do aprendiz, encorajando-o a reorganizar suas teorias pessoais cientificas 

evidenciando a qualidade da compreensão dos alunos.  

Na segunda categoria tem como efeito saber as concepções sobre os elementos que os alunos mais 

conheciam.  

 

• Categoria2: NOME DOS(S) ELEMENTO(S) QUE VOCÊ CONHECE? 

 

O Aluno A2 se destacou pela maior quantidade de elementos da tabela periódica que contem 118 elementos 

ao total, como exemplo: :Ouro, ferro, uranio(sic), hidrogenio(sic), nitrogênio, helio(sic),oxigenio(sic), cloro, 

cobre,enxofre. De vinte e sete (27) alunos sete (7) alunos responderam entre sete e nove elementos dentre eles os 

elementos: Hidrogênio, oxigênio e sódio sendo os mais conhecidos. Os mesmos a justificativa era que não havia 

exploração de todos os elementos da tabela periódica mais sim, dos mais conhecidos como citados na resposta 

como por exemplo do aluno A4: “oxigênio e o hidrogênio.” Os alunos citam que os professores relatam que são 

os elementos que constituem a atmosfera terrestre. De acordo com Feltre, (2005) no total, a nova Tabela 

Periódica possui 118 elementos químicos (92 naturais e 26 artificiais). O Aluno A7 apresentou uma resposta 

divergente do saber conciso do conceito mais simples sobre os elementos químicos , por exemplo ele citou uma 

molécula de água e não um elemento químico que representa um átomo para formar uma molécula qualquer, 

com isso , analisamos que o mesmo não soube distinguir o conceito de átomo e molécula dentro no assunto 

tabela periódica. De acordo, GODOI, et al (2010) O estudo da Tabela Periódica é sempre um desafio, pois os 

alunos têm dificuldade em entender as propriedades periódicas e aperiódicas e, inclusive, como os elementos 

foram dispostos na tabela e como essas propriedades se relacionam para a formação das substâncias.  

Na terceira categoria exercita a necessidade na compreensão da simbologia dos elementos químicos da 

tabela periódica. 
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• Categoria3: SÍMBOLO DO(S) ELEMENTO(S) QUE VOCÊ CITOU: 

 

O aluno A14 apresentou a única resposta mais aproximada da simbologia de alguns elementos, destacando 

seu número atômico e com a representação com a letras maiúscula como mostra a tabela periódica, como 

exemplo: 7N, 8O, 29CU , segundo Wu, Krajcik & Soloway (2001), a química simbólica é expressa por símbolos, 

números, fórmulas, equações e estruturas. Entretanto, estudos revelam que muitos estudantes têm dificuldade em 

compreender as representações em química (Ben-Zvi et al., 1990). O aluno A24 só destacou um elemento com 

representação do seu número atômico como exemplo: 1H , explicou que só destacou este elemento porque os 

professores tinham mencionado o mesmo varias vezes em sala de aula ,o aluno A7 não apresentou uma resposta 

concisa como conhecimento da simbologia dos elementos químicos da tabela periódica , ele explicitou a 

molécula de água como simbologia e não um elemento químico como pedimos na pergunta assim ,fugindo do 

saber especifico e conciso do mesmo. Para Pelegrini (1995), a simbologia, ou melhor, os signos, também 

chamados de instrumentos psicológicos são elementos que expressam uma ideia, ou representam objetos, 

imagens, formulas químicas, podendo ser construídos por ser voltados para seu interior, o fato que a simbologia 

pode criar uma memoria ao aluno em questão.  

 

CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 
  Com base nas respostas mencionadas pela maioria dos alunos do ensino médio do segundo ano estão 

descontente com a forma que o professor ministra o assunto tabela periódica, alegando que o mesmo não instiga 

os alunos a significação das informações mais fundamentais que a tabela apresenta. A pesquisa mostrou a 

tamanha importância do conteúdo para compreender a química com aspecto simplista evidenciando que os 

professores têm um papel fundamental para trabalhar novos recursos didáticos que busquem a significação de 

princípios básicos da tabela periódica como: organização, características, número atômico, massa, entre muitas 

outras importantíssimas para desenvolvimento de conteúdos futuros. Os alunos retrataram uma notável 

dificuldade em conceitos básicos, havendo bastante discrepância e falta de interesse na pesquisa por falta de 

incentivo em sala de aula. A pesquisa trabalhou no importante temático da construção de conhecimento 

científico e as concepções prévias do conteúdo Tabela Periódica em sala de aula e a relação entre as ideias 

científicas e ideias informais dos estudantes. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo identificar as principais dificuldades quanto ao transporte 

enfrentadas pelos estudantes da Unidade Educacional Santana do Ipanema-AL da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) que residem distante da instituição e as consequências para o desempenho escolar. Para isso, 

aplica-se metodologia quali-quantitativa num estudo de caso, realizando-se levantamento bibliográfico sobre o 

tema, aplicação de questionários numa amostra de 58 estudantes nos cursos de Ciências Econômicas e Ciências 

Contábeis, que abordava questões sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos que utilizam o 

transporte universitário durante o curso de formação. Os principais resultados revelam que o desempenho dos 

alunos dentro da organização educacional é influenciado pela mobilidade à instituição.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Acesso ao Ensino Superior, Mobilidade universitária, Influência do transporte 

universitário nos estudos. 

 

University Transport: Problems Faced by Students of UFAL Santana Do 

Ipanema 
 

ABSTRACT: The objective of this study is to identify the main transportation difficulties faced by students 

from the Santana do Ipanema-AL Educational Unit of the Federal University of Alagoas (UFAL) residing far 

from the institution and the consequences for school performance. For this, a qualitative-quantitative 

methodology is applied in a case study, a bibliographical survey on the subject was carried out, a questionnaire 

was applied in a sample of 58 students in the courses of Economic Sciences and Accounting Sciences, which 

addressed questions about the main difficulties faced by students who use the university transport during the 

training course. The main results show that the performance of the students within the educational organization 

is influenced by the mobility of the institution. 

 

KEYWORDS: Access to Higher Education, University Mobility, Influence of university transportation in 

studies. 

 

INTRODUÇÃO 
 

É notório que nos dias atuais são vastos os instrumentos mediadores legais que possibilitam o acesso de 

todos ao âmbito educacional, porém, essas medidas não são suficientes para resolver os problemas enfrentados 

pelo o sistema educacional brasileiro. Porém, vale ressaltar que o acesso à educação depende da acessibilidade 

ao transporte, o que é visto como um desafio para a maioria dos estudantes que precisam do transporte público, 

pois, essa necessidade supracitada faz com que a acessibilidade por vezes não seja viável para atender a 

demanda. 

Em suma, o programa voltado ao transporte é relevante, pois, de certo modo possibilita uma interação 

entre a instituição de ensino e a sua residência que por vezes é distante do mesmo, e tais programas de 

transportes fecham esses gargalos. Acredita-se que a locomoção diária e os fatores decorrentes da mesma pode 

afetar de forma negativa no aprendizado dos estudantes universitários, visto que, esses impactos podem ser 

provocados tanto pelo cansaço devido a longa caminhada no trajeto até a universidade, quanto pelo desconforto 

da viagem dentro do veículo escolar.  

mailto:fagnaalves38@gmail.com
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Tendo em vista a desafiadora jornada de muitos jovens brasileiros que buscam diariamente uma boa 

qualificação profissional em cidades que ofereçam esse tipo de oportunidade, sabe-se que isso é demarcado por 

desafios constante, onde parte desses estudantes precisam se locomover diariamente de uma cidade para a outra 

em busca de oportunidades, sobretudo, ao longo da jornada acadêmica. 

Como destaca Freitas (2008), muitos dos jovens brasileiros enfrentam a desafiadora jornada de sair de 

sua cidades todos os dias em busca de uma melhor qualificação profissional em cidades que ofereçam esse tipo 

de oportunidade. No entanto, à distância percorrida e o custo com transporte acabam se tornando um desafio para 

estes estudantes, que acabam desistindo da graduação por não conseguirem arcar com os custos com transporte, 

já que muitos residem em municípios muito distante de onde fica a unidade de ensino. 

Esse deslocamento diário pode vir a agregar significados relevantes na vida dos estudantes 

universitários, pois, embora deixar o conforto da sua cidade, estudar pertinho de casa e começar uma vida longe 

das facilidades do lar seja um processo natural na vida da maioria das pessoas. Muitos, porém, são obrigados a 

antecipar tal passo por causa dos estudos. 

Entende-se que é importante tratar dessas políticas públicas e estudantes que vivem essa realidade, para 

que haja segurança e até mesmo conforto para que dessa forma possam concluir suas respectivas graduações 

com êxito. Assim, a partir da realidade de alunos, seus desafios e anseios, buscaremos produzir nosso artigo, 

como uma forma de alerta e reflexão, lembrando, inclusive, que sonhos de alunos são destruídos, alguns deles a 

própria vida pela falta de segurança no transporte escolar.  

A partir disso, este trabalho visa identificar as principais dificuldades quanto ao transporte enfrentadas 

pelos estudantes da Unidade Educacional Santana do Ipanema-AL da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

que residem distante da instituição e as consequências para o desempenho escolar, descrevendo o mapeamento 

de origem dos estudantes da UFAL na Unidade Santana do Ipanema-AL, caracterizando as diferentes formas de 

transporte desses estudantes; para, em seguida, fazerma análise dos principais problemas enfrentados pelos 

alunos que utilizam o transporte para a sua locomoção até a faculdade e, sobretudo, verificando as possibilidades 

de a distância do local de estudo interferir no desempenho do estudante universitário. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Enquanto técnica de coleta de dados, aplicou-se um questionário que era composto por 13 questões 

semiabertas, sendo 10 objetivas e 3 descritivas, que abordavam questões sobre as principais dificuldades 

enfrentadas pelos alunos que utilizam o transporte universitário para ir à instituição de ensino superior. 

Conformou essa amostra 58 estudantes (33mulheres e 25 homens), que precisam de transporte para chegar até a 

universidade, que estavam cursando entre o primeiro e último períodos dos cursos de Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas da Unidade Educacional Santana do Ipanema-AL da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL). 

Os respondentes desta amostra foram escolhidos a partir da necessidade da utilização de transporte para 

chegar até a Unidade, onde o público alvo desta pesquisa reside em outros municípios. Primeiro foi explicado o 

intuito da pesquisa e depois os questionários foram entregues e os alunos tiveram um tempo para respondê-los, 

após alguns minutos os questionários foram recolhidos. 

Para o diagnostico utilizou-se o método de pesquisa de estudos descritivos onde foram analisados 

qualiquantiativa, sendo os métodos de coletas de forma de perguntas elaboradas seguindo uma sequência 

nominal. Onde a parte quantitativa será apresentada em tabelas, a partir de estatística descritiva simples. 

Para melhor análise dos dados foram definidas três categorias: (1) Dificuldades durante a graduação; (2) 

Responsáveis pelo custo do transporte universitário; e (3) Distância percorrida até a Universidade. A primeira 

categoria apresenta as principais dificuldades encontradas pelos discentes ao longo de sua trajetória universitária. 

A segunda é voltada para os custos com transporte destacando a importância do transporte universitário gratuito. 

A terceira corresponde à distância percorrida por esses alnos diariamente para chegar a Universidade. Por fim, 

buscou-se verificar se as dificuldades enfrentadas pelos estudantes dos dois cursos da Unidade Santana do 

Ipanema interferem no desempenho destes estudantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A centralização histórica das universidades públicas nas capitais do Nordeste dificultava o acesso de 

estudantes do interior mesmo que passassem no difícil filtro dos vestibulares. A interiorização destas instituições 

de ensino, cujo início na UFAL foi em 2005, com o Campus Arapiraca, pode ter dado outras oportunidades, mas 

o problema do transporte persiste. 

A Unidade Educacional Santana do Ipanema integra o Campus do Sertão da Universidade Federal de 

Alagoas, com início de atividades acadêmicas em 05 de agosto de 2010, onde oferece os cursos de graduação em 

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. A Unidade ainda não possui um campus próprio, funcionando em 

uma escola alugada no centro da cidade. 
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Com a presença da UFAL no Sertão, a população da região passou a ter acesso ao ensino superior 

gratuito e de qualidade, algo que não ocorria devido a estes estudantes não terem condições de deslocar até a 

capital Maceió. 

De acordo com o relatório que foi construído pela Coordenação de Registro e Controle Acadêmico 

(CRCA) da UFAL Santana do Ipanema, pode-se constatar que a Unidade abrange alunos de mais de 30 

municípios de Alagoas e de outros estados, sendo que mais de um terço dos discentes são de Santana do 

Ipanema. Os dados referem-se ao período no tempo de 18 de julho do ano de 2018, semestre 2018/1. 

Com isso a tabela 1 permite identificar a área de abrangência da Unidade Santana do Ipanema, 

separando os discentes por município, curso e turno. Em que, os dados relacionados acima têm como fonte o 

Sieweb e estão dispostos conforme comprovante de residência entregues no período de pré-matrícula105. Onde 

Santana do Ipanema é o município com maior número de alunos (172), sendo que o percentual de alunos na 

Unidade, oriundos da localidade é 36,8%. 

 

Tabela 29: Quantitativos De Alunos Distribuídos Com Relação Ao Município De Origem 

MUNICÍPIO DIURNO NOTURNO TOTAL DE ALUNOS 

Santana do Ipanema 40 132 172 

Palmeira dos Índios 19 35 54 

Maravilha 14 7 21 

Pão de Açúcar 6 30 36 

Olho dÁgua das Flores 4 11 15 

São José da Tapera 1 18 19 

Maceió 3 5 8 

Poço das Trincheiras 7 5 12 

Olivença 3 9 12 

Carneiros 3 5 8 

Arapiraca 4 2 6 

Major Isidoro 6 11 17 

Palestina 1 14 15 

Ouro Branco 8 5 13 

Piranhas 2 3 5 

Estrela de Alagoas 3 2 5 

Dois Riachos 2 2 4 

Delmiro Gouveia 1 0 1 

Mata Grande 1 3 4 

Água Branca 2 0 2 

Viçosa 0 1 1 

Crato-CE 0 1 1 

Cacimbinhas 1 0 1 

Maribondo 1 1 2 

Canapi 1 2 3 

Girau do Ponciano 1 0 1 

Pariconha 2 0 2 

                                                             
105 No entanto a UFAL não faz o controle contínuo, logo não e sabe quem se mudou para a cidade, prática 

comum entre os alunos que dividem casas 
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Rio de Janeiro – RJ 1 0 1 

Batalha 0 2 2 

Wenceslau Braz 0 1 1 

Craíbas 0 1 1 

Águas Belas 1 3 4 

Jacaré dos Homens 0 2 2 

Minador do Negrão 0 1 1 

Monteirópoles 0 2 2 

Paulo Afonso – BA 0 1 1 

Porto da Folha 0 1 1 

Limoeiro de Anadia 1 0 1 

Piaçabuçu 0 1 1 

Igaci 1 0 1 

São Brás 1 0 1 

Recife 0 0 1 

Brasília 0 0 1 

Garanhuns 0 1 1 

Quebrangulo 0 1 1 

Olinda 1 0 1 

Senador Rui Palmeira 1 0 1 

Candeias 0 1 1 

Aracaju-SE 0 1 1 

Fonte: CRCA/UFAL Santana do Ipanema 

 

Após analisar os 58 questionários, pode-se observar que dentre o total de pesquisados tinham 43% 

foram homens e 57% mulheres entre estudantes dos cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis 

(conforme Tabela 2). No entanto, vale ressaltar que esta variável não é significativa para este estudo, onde por 

sua vez, não foi feita nenhuma comparação com os resultados obtidos entre os dois sexos. 

Tabela 2: Sexo 

Sexo FA (Nº) FR (%) 

Masculino  25 43 

Feminino   33 57 

 

A tabela 3, a seguir, mostra os tipos de transportes utilizados. Entre os entrevistados pode-se notar que 

são mais transportados por vans (50%), outros 45% vão à UFAL de ônibus e apenas 5% utilizam outro meio de 

transporte. Ressaltando que os 50% que usam as Vans como meio de transporte para chegar até a universidade e 

os 5% que utiliza outro meio de transporte ( motocicleta, carro de passeio) são responsáveis pelos custos com 

transporte e apenas os 45% são beneficiados com ônibus cedido pela prefeitura das cidades próximas a unidade 

de ensino. 

 

Tabela 3: Tipo de transporte 

Tipo de transporte FA (Nº) FR (%) 

Van 29 50 

Ônibus 26 45 

Outro  3 5 

 

Com relação à perda de aulas por causa do transporte, 88% dos entrevistados relatam que fatores 

externos fazem com que o transporte acabe não transportando os alunos em dias de aula, fazendo com que esses 
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alunos faltem às aulas (ver Tabela 4). No entanto, apenas os alunos que usam o transporte cedido pela prefeitura 

sofrem este tipo de situação, uma vez que estes veículos acabam tendo algum problema de funcionamento o que 

faz com estes alunos sejam obrigados a faltarem aulas, em relação aos estudantes que usam transporte fretado 

este tipo de situação não ocorre com frequência. 

 

Tabela 4: Perdeu aula por causa do transporte 

Perdeu aula por causa do transporte FA (Nº) FR (%) 

Sim 45 88 

Não  13 22 

 

Em relação à quantidade de alunos que perderam aulas por causa do transporte, quando perguntado se 

houve a reposição dos conteúdos de alguma forma, dos 97% que perderam aulas, apenas 4% relataram que 

houve reposição dos conteúdos, enquanto 43 responderam que não, deixando claro que muitas vezes esses alunos 

são prejudicados por causa do transporte usado por eles. Porém o professores não têm a obrigação de repor 

conteúdo quando os alunos faltam por causa de transporte ou outro motivo, evidenciando assim que estes alunos 

que são orbrigados a faltarem aulas por causa de transporte são prejudicados. 

 

Tabela 5: Houve reposição do conteúdo 

Houve reposição do conteúdo FA (Nº) FR (%) 

Sim 2 4 

Não  43 97 

 

Já sobre a reprovação (tabela 6), 38% dos entrevistados já reprovaram em alguma disciplina, e 62% 

nunca reprovaram. Embora o índice de reprovação tenha sido menor em relação aos que nunca reprovaram, 

ainda assim é uma quantidade significativa com relação à quantidade de entrevistados. No entanto estas 

reprovações não são todas relacionadas as ao uso de transporte, cabe ressaltar a importância de um estudo mais 

aprofunado a este tema, visto que a unidade atende estudantes de diferentes municípios. 

 

Tabela 6: Já reprovou 

Já reprovou FA (Nº) FR (%) 

Sim 22 38 

Não  36 62 

 

Quando relacionado à reprovação dos alunos com as faltas ocorridas pelo transporte, 41% dos 38% dos 

alunos que já reprovaram consideram que a reprovação está relacionada de alguma maneira às faltas, uma vez 

que não há reposição dos conteúdos, enquanto 59% desconsideram essa hipótese (ver Tabela 7). Como já citado 

41% dos alunos consideram que as faltas ocorridas influenciaram de alguma forma a reprovação, no entanto não 

foi possível identificar se houve alguma reprovação por faltas. 

 

Tabela 7: As faltas do transporte colaboram para a reprovação 

As faltas do transporte colaboram para a 

reprovação 
FA (Nº) FR (%) 

Sim 9          41 

Não  13 59 

 

Sabemos que quando há alguma reprovação, o estudante pode cursar a disciplina em outra turma. No 

entanto, na maioria dos casos esses alunos precisam frequentar a universidade nos dois turnos de 

funcionamento106. 

Quando questionados se podem usar os transportes no contra turno, 47% dos estudantes responderam 

que sim, enquanto 53% responderam que não (ver Tabela 8). Isso mostra que estes alunos têm dificuldade em 

frequentar à universidade no contra turno, o que acaba os prejudicando. 

 

 

 

Tabela 8: Pode usar o transporte no contraturno 

Pode usar o transporte no contraturno FA (Nº) FR (%) 

                                                             
106 Só as turmas que estão no PPC antigo têm a possibilidade de cursar disciplinas atrasadas no contraturno. . 
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Sim 27          47 

Não  31 53 

 

Em relação a acidentes, sabemos que estes alunos estão expostos  a muitos perigos e, quando tratada 

essa questão entre os entrevistados, pudemos observar que este fator não é um agravante significativo, uma vez 

que apenas 10% dos entrevistados sofreram algum tipo de acidente, enquanto 90% não sofreram nenhum tipo de 

acidente (ver Tabela 9). 

 

Tabela 9: Houve algum acidente com o transporte 

Houve algum acidente com o transporte FA (Nº) FR (%) 

Sim 6         10  

Não  52 90 

 

Sabe-se que a falta de infraestrutura das estradas é um agravante que prejudica a circulação de veículos. 

Além disso, os veículos devem estar adequados para a realidade das estradas em que circulam. 

Com a aplicação dos questionários percebe-se que embora a maior parte dos entrevistados considere 

que os veículos estejam adequados, 26% dos estudantes consideram que o transporte utilizado por eles não são 

adequados para a realidade das estradas (ver Tabela 10). 

 

Tabela 10: Os veículos utilizados são adequados para a realidade das estradas 

Os veículos utilizados são adequados para a 

realidade das estradas 
FA (Nº) FR (%) 

Sim 43         74 

Não  15 26 

 

As condições em que o veículo encontra-se é bastante importante, pois meios de transporte que gerem 

algum desconforto podem prejudicar o desempenho destes alunos. 

Quanto a este fator, o número de passageiros deve ser respeitado para que todos tenham conforto até a 

universidade, pois muitos alunos residem à certa distância da UFAL, fazendo com que eles passem até duas 

horas na estrada. No entanto, os resultados da Tabela 11 mostram que isso não é respeitado, em que 36% dos 

entrevistados relataram uma superlotação do transporte universitário. 

 

Tabela 11: O veículo transporta o número de alunos adequados 

O veículo transporta o número de alunos 

adequados 
FA (Nº) FR (%) 

Sim 37         64 

Não  21 36 

 

Outro fator que influencia bastante a permanência dos estudantes é o custo com transporte, pois para 

muitos é necessário pagar, e o valor é alto, o que também pode tornar inviável a continuidade do curso. 

A Constituição Federal de 1988 aponta a obrigação do Município com relação ao transporte escolar. Em 

seu Art. 208, inciso VII, o texto é claro: “atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde” 

(BRASIL, 1988, p. 122). No entanto Raasch (2012) destaca a necessidade de avaliar as políticas públicas, com o 

objetivo de alcançar resultados capazes de transformar a realidade por meio da prestação de serviços que sejam 

eficientes numa relação custo-benefício. 
Com isso, alguns prefeitos justificam a falta de apoio porque a obrigação é na educação básica (até 

Ensino Médio). Não disponibilizando transporte universitário para os jovens que buscam o ensino superior em 

municípios que oferecem essa oportunidade de concluírem uma graduação. 
Em relação ao público deste estudo, pode-se perceber que 59% dos alunos são os responsáveis com os 

custos do transporte, enquanto outros 41% usam transporte público fornecido pelo munícipio de origem (ver 

Tabela 12). 

O que se percebe com isso é que falta por parte de muitos municípios vizinhos o incentivo para os 

jovens ingressarem na universidade e até mesmo para os que já não desistirem do curso.  

Embora o acesso ao ensino superior tenha aumentado nos últimos anos, sabemos que as classes menos 

favorecidas enfrentam diversas dificuldades para concluírem o curso e, a falta de transporte gratuito é uma delas, 

é importante ressaltar que os municípios são responsáveis pela disponibilização deste serviço para os estudantes, 

no entanto em muitos casos isso não ocorre por iniciativa do poder público, aonde o município só vem a 
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disponibilizar este serviço após reivindicações dos alunos e, em muitos casos nem com as reivindicações não é 

disponibilizado obrigando esses alunos a fretarem veículos particulares para o transporte. 

Nos municípios onde ainda não se conseguiu fazer com que a prefeitura ceda o transporte, os próprios 

estudantes responsabilizam-se pelo fretamento de um ônibus, van ou micro-ônibus, dependendo da quantidade 

de alunos (FREITAS, 2008). Esse custo com transporte também acaba desmotivando os estudantes, tendo em 

vista que, muitos deles são de famílias pobres e veem no curso superior à chance de mudar de vida. 

 

Tabela 12: Responsável pelos custos do transporte 

Responsável pelos custos do transporte FA (Nº) FR (%) 

Aluno 34         59 

Prefeitura 24 41 

 

O horário também é um agravante muito determinante, pois muitos apontam atrasos; o horário de voltar 

para casa é outro fator limitante, onde muitos são obrigados a sair antes do término das aulas ou sai muito tarde, 

o que faz com estes alunos se desgastem. 

O deslocamento de um município para outro acaba gerando uma série de problemas que os estudantes 

enfrentam diariamente para continuar a graduação, parte deles puderem ser identificados a partir da análise das 

informações dos questionários, que pode comprometer o desempenho destes estudantes. 

Além dos aspectos de inteligência e de dedicação aos estudos, há uma multiplicidade de fatores que 

influenciam a aprendizagem e o desempenho acadêmico (CARELLI,  1998). Dentre os principais problemas, 

apontados na tabela 13, que sintetiza o que foi dito, destacamos: falta de infraestrutura; superlotação dos 

veículos; falta de manutenção dos veículos; falta de motorista e janelas quebradas. 

 

Tabela 13: Principais problemas enfrentados com o transporte  

Principais problemas enfrentados com o transporte 

Falta de segurança 

Perda de aulas ( dias que o transporte falta) 

Horário para ir embora ( muito tarde) 

O horário de saída que atrapalha a permanência na aula 

Excesso de passageiros 

Atraso 

O custo com a mensalidade 

Falta de vaga 

Falta de manutenção 

Falta de motorista  

Desconforto 

Janelas quebradas 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É claro que a universidade é a principal ferramenta para a formação profissional, para tanto, faz-se 

necessário que nesse âmbito os estudantes possam desfrutar do que há de melhor, desde sua locomoção para a 

faculdade, até os próprios conhecimentos, pois fatores externos corroboram para o desempenho dos alunos 

dentro da organização educacional. 

Portanto, é necessário que filtremos os nossos olhares para as principais dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes universitários que residem em outra cidade e que precisam fazer o uso de transporte para chegar à 

UFAL, especialmente no interior do estado, caso da Unidade Educacional Santana do Ipanema.  

Mediante a pesquisa, vale ressaltar um dado que nos chama atenção para que possamos ligar o sinal de 

alerta, pois, 45%  dos entrevistados já perderam aula por falta de transporte que por diversos motivos não 

justificáveis não transportou alunos em dias letivos, e os mesmos não tiveram reposição do conteúdo, apenas 4% 

dos alunos relataram que isso ocorreu, no entanto vale ressaltar que o professor não tem obrigação de repor aula 

quando o aluno falta por problemas de transporte. Partindo da premissa que a universidade é campo amplo para 

formação profissional, percebendo assim a problemática que alguns alunos têm sua formação limitada, por conta 

do transporte. 
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É alarmante perceber que 36% dos entrevistados afirmarem que o transporte na maioria das vezes é 

superlotado, não oferecendo o mínimo de conforto e segurança para que possa chegar à faculdade e desfrutar dos 

conhecimentos ali expostos. A segurança deve, por sua vez, ser o primeiro ponto a ser respeitado, o valor da vida 

é imensurável, transportar vidas carregadas de sonhos é uma responsabilidade gigantesca e, com isso, faz-se 

necessário que os motoristas e responsáveis possam orientar e prezar por isso.  

Concomitantemente, é de extrema importância que sejam pensadas políticas pública para dar assistência 

aos alunos que precisam fazer uso de transporte para chegar até a faculdade, pois, 59% dos entrevistados arcam 

financeiramente com o transporte e, por isso, alguns acabam não concluindo o curso, visto que, os gastos 

tornam-se enormes, impedindo que eles possam dá continuidade ao seu sonho. 

Destarte, uma vez que o custo de transporte também foi apontado como um dos principais problemas 

que afeta estes alunos, já que muitos não recebem nenhum tipo de auxílio e muito menos os municípios de 

origem oferecem um transporte público para estes alunos, pode-se constatar que é preciso oferecer aos 

indivíduos inclusos nesse cenário, campo amplo para o seu desenvolvimento, pois, seus conhecimentos refletirão 

na sociedade. Com isso estes artigo servirá de referência para que seja conhecido, mesmo que de forma 

superficial, os desafios recorrentes para os estudantes que buscam realizar seu sonho e que para isso precisam 

enfrentar a estrada todos os dias 
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RESUMO: Introdução-Os indígenas nordestinos possui em seu contexto etnográfico a luta pela herança 

territorial e pela autoafirmação de sua identidade etno-cultural enquanto povos nativos. No entanto, é importante 

ressaltar que o cenário histórico dos povos indígenas, sobretudo do Sertão alagoano, também é marcado pelas 

constantes diásporas em busca de reorganização de sua aldeia, em virtude das incessantes repressões, desde o 

período colonial. O objetivo do trabalho é externar as dificuldades e ações de resistência da etnia alagoana 

Koiupanká, na aldeia Roçado município de Inhapi-Al, salientando as lutas pelo território e pela a concretude de 

sua autoafirmação etno-cultural. Materiais e métodos-Realizou-se um levantamento bibliográfico, para melhor 

entendimento do assunto. Debruçamos-nos teoricamente nas discussões sobre o tema em Vieira (2010; 2017) e 

Amorim (2010), bem como a realização de uma visita de campo a comunidade indígena. Resultados e 

discussões-Os Koiupanká tiveram o reconhecimento étnico mais mesmo assim não foi suficiente para conseguir 

a demarcação das terras. A Escola Estadual Indígena Anselmo Bispo de Souza é uma das formas de resistência, 

por meio do ensino aprendizagem, da instrução e compartilhamento de saberes, tanto culturais quanto saberes 

externos da sociedade não indígena. Conclusão-A Escola Estadual Indígena Anselmo Bispo de Souza, 

desempenha um papel fundamental na comunidade, de preservar a memória dos seus ancestrais, preparar os 

alunos para que, mesmo quando não estiverem nos átrios da aldeia, ou deparados com o contexto de uma 

sociedade não indígena, não esqueçam de suas origens, formando para que os tais sejam participantes da 

transformação da sua comunidade.  

 

PALAVRAS CHAVE: Indígenas; Identidade; Território; 

 

ABSTRACT: Introduction-Northeast Indians have in their ethnographic context the struggle for territorial 

inheritance and the self-assertion of their ethno-cultural identity as native peoples. However, it is important to 

emphasize that the historical background of indigenous peoples, especially in the Sertão of Alagoas, is also 

marked by the constant diasporas in search of reorganization of their village, due to the relentless repression 

since the colonial period. The objective of this work is to express the difficulties and resistance actions of the 

Alagoan Koiupanká ethnic group, in the village of Roçado, in the municipality of Inhapi-Al, highlighting the 

struggles for the territory and the concreteness of its ethno-cultural self-assertion.Materials and methods- 

bibliographical survey, for a better understanding of the subject. We focus theoretically on the discussions on the 

subject in Vieira (2010, 2017) and Amorim (2010), as well as a field visit to the indigenous community. Results 

and discussions-The Koiupanká had ethnic recognition even more so it was not enough to get the land 

demarcation. The Anselmo Bispo de Souza Indigenous State School is one of the forms of resistance, through 

teaching learning, instruction and sharing of knowledge, both cultural and external knowledge of non-indigenous 

society. Conclusion-The Anselmo Bispo de Souza State Indigenous School plays a fundamental role in the 

community, to preserve the memory of its ancestors, to prepare students so that, even when they are not in the 

village atriums, or faced with the context of a indigenous, do not forget their origins, forming so that they are 

participants in the transformation of their community. 

 

KEYWORDS: Indigenous people; Identity; Territory; 
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INTRODUÇÃO 

 
 Historicamente, os indígenas nordestinos possuem em seu contexto etnográfico a luta pela herança 

territorial e pela autoafirmação de sua identidade etno-cultural enquanto povos nativos. No entanto, é importante 

ressaltar que o cenário histórico dos povos indígenas, sobretudo do Sertão alagoano, também é marcado pelas 

constantes diásporas em busca de reorganização de sua aldeia, em virtude das incessantes repressões, desde o 

período colonial. De acordo com Vieira (2017, p.284), as etnias indígenas alagoanas: 

 

Carregam na memória histórica a perseguição e o confinamento dos antigos 

aldeamentos missionários, acompanhados de resistência e negociação. Agregados 

em pequenas glebas e submetidos ao convívio com etnias de diferentes estruturas 

sociais, sofreram com conflitos interétnicos, divisão do aldeamento em lotes e, como 

consequência, a dispersão e o êxodo de grupos familiares no século XIX.  

 

 

 Essas populações indígenas eram confinadas e, compulsoriamente, submetidas a compactuar com 

diferentes costumes e culturas, nos distintos segmentos (sociais, econômicos, políticos, religiosos), em outras 

palavras, eram destituídas, pior, eram forçadamente expulsas de suas terras e apartadas de suas tradições, 

resultando no deslocamento desses povos para outras regiões em busca de novos espaços.  Segundo Amorim 

(2010), começou-se a ter uma “preocupação” com os povos indígenas a partir de 1910, com a criação do Serviço 

de Proteção ao Índio (SPI). Ainda segundo o autor, esse serviço “protecionista”, inicialmente, não contemplava 

os indígenas do Nordeste justamente por serem considerados mestiços e/ou integrados, e por não se adequarem 

ao modelo de “purismo” associado ao índio amazonense. 

 Tal injustiça ensejou a marginalização desses grupos indígenas, que acabaram aglomerando-se nas 

periferias rurais do sertão e do agreste, e mesmo com todas as dificuldades e precárias condições sociais, 

financeiras e de trabalho. Adquiriram relativos “direitos” do SPI que administrou as ações até 1960 e, 

posteriormente, esses povos passariam a ser tutelados pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), no ano de 

1967. Cumprindo diversas políticas “integracionistas” do Estado, com o intuito de agregar, por vezes de forma 

contraditória, o indígena à sociedade brasileira. Segundo Vieira (2010), o principal interesse dessas ações 

integracionistas era justamente a ocupação das terras e a utilização da mão-de-obra indígena, pois o governo 

acreditava que dessa forma haveria a possibilidade de integração do índio aos costumes e valores da sociedade 

brasileira.  

Porém, é a partir da Constituição de 1988, que a resistência dos povos indígenas ganha força, quando a 

visão antropológica muda à concepção do fenótipo indígena associada aos índios da Amazônia, a qual é 

disseminada como verídica e genuína em todo território nacional. E estabelece que “índio” é todo aquele que se 

autorreconhece e é também reconhecido por seus semelhantes. (AMORIM, Op. Cit. p. 27). Diante do exposto, o 

objetivo do trabalho é externar as dificuldades e ações de resistência da etnia alagoana Koiupanká, em uma de 

suas das aldeias, salientando as lutas pelo território e pela a concretude de sua autoafirmação etnocultural como 

povos indígenas do Sertão. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Para a viabilização do trabalho, realizou-se um levantamento bibliográfico, para melhor entendimento 

do assunto. Debruçamos-nos teoricamente nas discussões sobre o tema em Vieira (2010; 2017) e Amorim 

(2010), bem como a realização de uma visita de campo a comunidade indígena. Com o intuito de observar as 

atividades na aldeia Roçado, relatar sobre a luta territorial de resistência da etnia Kouipanká, elucidando suas 

dificuldades e conquistas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 No Sertão alagoano encontram-se distribuídas cinco etnias indígenas (Geripankó, Kalankó, Karuazu, 

Katokinn e Kouipanká), originárias do tronco étnico Pankararu, do aldeamento Brejos dos Padres, em 

Pernambuco. Vieira (2010, p.14) o autor salienta ainda que: 

 

No século XIX, muitas famílias pankararu migraram em busca de novas terras para 

trabalhar e reproduzir-se culturalmente, em busca de trabalho ou juntando-se a 

outros parentes em vários estados do país, a exemplo São Paulo, Bahia, Minas 

Gerais e Alagoas. 
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Em decorrência das repulsivas investidas escravagistas no processo de colonização, a invasão das suas 

terras e a perda dos territórios, por conta dos conflitos sem ter como plantar e caçar aumentou a fome dos 

indígenas. Essas populações indígenas foram forçadas a migrarem para a região sertaneja de Alagoas em busca 

de novos espaços para reorganizar sua aldeia, dentre as quais destacaremos as famílias Kouipanká, que viram no 

município de Inhapi – Al um lugar adequado a sua nova morada. Nessas novas terras já existiam famílias não 

indígenas que viviam da agricultura e pecuária, os indígenas na busca pela sobrevivência passaram a plantar e 

caçar, as terras não tinha cercas eram marcadas pelas árvores.  

Essa divisão sem a comprovação documental não obtém reconhecimento legal, possibilitando que 

invasores tomassem parte das terras ocupadas pelos Koiupanká. A trajetória desse povo é marcada pela forte 

repressão dos coronéis,que se apossaram do território e usando os indígenas como mão de obra para trabalhar 

nas fazendas e usinas de cana de açúcar. 

  
Figura 1. Placa indicando a localização da Aldeia Koiupanká 

Fonte: Visita de campo, 2018. 

 

 Atualmente, o povo Koiupanká habita o município de Inhapi – Al, localizado na Mesorregião do Sertão 

alagoano, a aproximadamente 270 km de Maceió. A etnia Kouipanká é formada por cerca de 177 famílias, com 

aproximadamente 700 pessoas entre crianças, jovens e adultos, organizada em três comunidades denominadas 

Baixa do Galo, Baixa Fresca e Aldeia Roçada localizada na serra do Cruzeiro, está última encontra-se nas 

coordenadas 9º12’56.7’’ ao Sul e 37º45’25.9’’ a Oeste, nas proximidades dos municípios de Mata Grande, Água 

Branca, Canapi e Delmiro Gouveia, sendo que outras famílias vivem em serras e áreas periféricas. 

O ato de resistência indígena, denominado por estudiosos como “a festa do ressurgimento” (VIEIRA, 

2010-2017; AMORIM 2010), que ocorreu no período entre 1998 a 2003, foi o período de ascensão das etnias do 

Sertão alagoano, sendo que o povo Koiupanká que reapareceu em 2001, escolheu a Aldeia Roçado para ser o 

centro das reuniões e decisões políticas.  

As terras indígenas dos Koiupanká não são demarcadas, a falta dos documentos as deixam vulneráveis, 

pois não tem a garantia das terras, compete a União fazer a demarcação mais isso ainda não ocorreu. Por mais 

que na Constituição de 1988 no Art. 231 apresenta que são reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

A lei no Art. 232 da Constituição Federal prevê que os índios, suas comunidades e organizações são 

partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público 

em todos os atos do processo. Baseado na constituição os indígenas conseguiram que antropólogos fizessem 

estudos comprovando suas origens (BRASIL, 1988) em 2003 na cidade de Olinda Pernambuco tiveram o 

reconhecimento étnico. A mais importante batalha vivida pelos Koiupanká é conseguir a demarcação das terras, 

pois é dela que tiram seu sustento, como também mantém seus costumes e crenças.  

Existe a dificuldade de serem reconhecidos como indígenas por conta de seus traços físicos, os livros 

descrevem a fisionomia do índio como ainda estivesse no passado. O índio do presente passou por profundas 

mudanças não é mais aquele estereótipo com determinada característica de cabelo liso, preto, corpo sem vestes, a 

miscigenação do índio com outros povos tornou o índio com um perfil diversificado. A vida na aldeia indígena é 

semelhante a comunidades pobres do semiárido alagoano não indígena, tem suas precariedades enfrentam a 

pobreza, a falta de água, a escassez de chuva.  
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          Figura 2. Mapa de Localização da Aldeia Roçado, Inhapi-Al. 

                                                       Organização: SANTOS, J.P. A (2018). 

 

Os benefícios sociais e previdenciários do governo contribuem para a sua sobrevivência, conta também 

com energia elétrica o que permite estar conectado com os serviços oferecidos pela tecnologia. As pessoas que 

vivem nas comunidades indígenas sofrem vários preconceitos, as crianças são as que mais passaram por esses 

transtornos, quando estudavam na escola da cidade e iam com alunos não indígenas no transporte escolar. 

 

                      

 
                          Figura 3.  As crianças indígenas da aldeia Koiupanká 

Fonte: Visita de campo, 2018. 

 

A priori, observou-se que a estrutura territorial da aldeia está organizada em: locais para manifestações 

culturais e atividades religiosas; área de jogos indígenas e atividades físicas educacionais extraclasse; ocas; e a 

Escola Estadual Indígena Anselmo Bispo de Souza, ambos estabelecidos de forma adaptada para atender as 

condições e necessidades da população indígena. Nesses espaços são estabelecidas as dinâmicas organizacionais 

da aldeia, movidas por dificuldades, contratempos e principalmente resistência com muito trabalho e empenho 

da comunidade para garantir suas conquistas.  
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Entre os anos de 2005 e 2006 conquistaram a assistência de saúde, algo bom e ao menos tempo 

preocupante, bom porque ajuda a prevenir e tratar as doenças. Mesmo com a resistência as adversidades os 

indígenas estão vulneráveis a contrair doenças de invasores, a assistência à saúde pelo polo base foi uma 

conquista que a comunidade obteve. No entanto, se torna algo preocupante quando o povo começa a esquecer da 

“medicina” e os costumes tradicionais.  

         

 
Figura 4. Espaço de reunião das lideranças indígenas 

                                                   Fonte: Visita de campo, 2018. 

 

Rituais indígenas: as atividades religiosas e manifestações culturais são muito importantes para os 

koiupanká, que por meio da cosmo visão, assumem a identidade cosmológica “o dono do terreiro” (VIEIRA, 

2010), mais conhecido como encantado, sendo que os praiá são os indígenas purificados e aptos para receberem 

a manifestação do encantado. Ainda segundo o autor, dentre os rituais destaca-se, por exemplo, o ritual da cura, 

as danças do toré e dos praiá e a Queimada do Murici, entre outros de cunho restrito apenas ao povo Koiupanká. 

Área dos jogos indígenas: este espaço é utilizado para diversas atividades, inclusive pelos professores da escola, 

para práticas de educação física. 

No palco da Arena Towê, mesmo com todas as dificuldades e precariedade de investimentos, realizam-

se os jogos indígenas, um espaço de festa e celebração onde as etnias sertanejas buscam a integração e 

valorização de suas culturas e saberes, através de modalidades indígenas como cabo de força, corrida de cesto, 

arco e flecha, zarabatana, arremesso de peteca e estilingue, entre outros. 

 
Figura 5.  Arena Towê espaço de festa e celebração dos Jogos indígenas 

Fonte: Visita de campo, 2018.  

 

Segundo os professores da Escola Estadual Indígena Anselmo Bispo de Souza, os jogos surgiram a 

partir das práticas pedagógicas usadas na escola, de acordo com os mesmos, os jogos são uma forma de resgatar 

as crenças e culturas dos seus ancestrais e transmitir para as novas gerações. A Escola Estadual Indígena 

Anselmo Bispo de Souza: essa escola, talvez seja uma das formas mais pacíficas de resistência, por meio do 

ensino-aprendizagem, da instrução e compartilhamento de saberes, tanto culturais quanto saberes externos da 

sociedade não indígena. 
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                   Figura 6. Escola Estadual Indígena Anselmo Bispo de Souza 

Fonte: Visita de campo, 2018. 

 

O fato é que essa escola indígena possui uma simbólica e valiosa atuação no processo de (re) 

organização espacial da comunidade, pois assim como os Koiupanká possuem a capacidade de se reorganizar, 

adaptar e superar as adversidades. A escola funciona nessa perspectiva, em salas improvisadas dentro da 

comunidade, não possui um prédio, e essa é uma das principais lutas da comunidade perante o Estado, pois, 

atualmente a mesma recebe diariamente cerca de 212 alunos, nos três turnos, desde o ensino fundamental até o 

ensino médio.  

Os espaços reduzidos das casas não se adequam ao quantitativo de alunos dificultando a aprendizagem, 

em virtude disso, as aulas acontecem também em um salão comunitário, em terreno aberto, embaixo de árvores e 

ocas. Em outras palavras, a escola está improvisada nos cômodos das casas de pessoas da própria comunidade. 

 

 

 
Figura 7. Casa usada como sala de aula improvisada 

Fonte: Visita de campo, 2018. 

 

 Para além das dificuldades, a Escola Estadual Indígena Anselmo Bispo de Souza desempenha um papel 

fantástico na comunidade, a grade curricular elenca disciplinas das escolas regulares e inclui educação indígena, 

voltada ás questões culturais e tradições do povo Kouipanká. Contudo há um embate nessa questão, que é 

justamente a contratação de professores qualificados para lecionarem sobre história e identificação do povo 

Koiupanká. O quadro de professores não é totalmente indígena, algumas disciplinas não têm professores 

indígenas para atuar na área, todos os professores tem a formação superior, escola que não tem diretor os 

coordenadores são os responsáveis por conduzir o funcionamento da escola. 
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Figura 8. Sala de aula com educação indígena 

Fonte: Visita de campo, 2018. 

 

A existência da tribo Koiupanká na serra do Cruzeiro no município de Inhapi requer demandas por parte 

do governo de Alagoas, a principal é a escola indígena, existe um projeto que está no papel para a construção do 

prédio para ampliar a oferta do ensino infantil ao médio. A comunidade indígena procurou o Ministério Público 

que deu um prazo de seis meses para a construção da escola. A falta de suporte do estado com a educação 

indígena não está somente na construção do prédio, também faz necessário haver o concurso público para a 

efetivação de professores indígenas que atuem nessa escola, como é previsto em lei. 

Assim, Vieira (2010, p.21) comenta que: 

 

A presença dos povos em Alagoas põe novas demandas políticas e acadêmicas até 

então ignoradas. O processo de etnogênese das populações indígenas remete ao 

Estado brasileiro construir novas bases de relacionamento com o diferente. E, cabe à 

academia atarefa de compreender o processo civilizatório, a construção da 

resistência e a formação do imaginário identitário indígena. 

 

 

O preconceito e a discriminação ainda persistem, e os estudantes Koiupanká têm sofrido 

silenciosamente, isso é um reflexo de uma sociedade que critica e ofende o que é diferente a seus olhos. No 

entanto, algo que renova as esperanças e é motivo de orgulho daquele povo, são jovens dessa comunidade que 

ingressarão na Universidade para cursar uma graduação, posteriormente esses jovens, “prata da casa”, estarão 

dando prosseguimento aos ensinamentos dos indígenas mais velhos. 

Os coordenadores da Escola Estadual Indígena Anselmo Bispo de Souza desenvolve ainda diversas 

atividades e projetos pedagógicos que envolvem não somente a comunidade, mas alguns contemplam também os 

não indígenas, buscam trabalhar projetos que despertem a valorização étnica, preservação da natureza, como 

Caminho dos Antigos, Subida da Serra dos Grudes, Roda de história, Abril indígena, Ciclo do Ouricuri, Jogos 

indígenas. Essas atividades cativam os alunos a compreender melhor sua identidade, a criação da aldeia a luta 

dos seus antepassados para manter a sobrevivência da etnia. 

O nome da Escola Estadual Anselmo Bispo de Souza foi uma homenagem ao indígena que contribuiu 

para formação da aldeia Roçado da tribo Koiupanká, mesmo sem ter o prédio à escola depois de 12 anos 

conseguiu que cinco alunos do ensino médio fossem aprovados na Universidade Estadual de Alagoas. Mesmo 

com a pouca importância do Estado dada a essa  escola que foi fundada há 12 anos, que no momento está com 

212 alunos indígenas matriculados em três turnos, que somente recorrendo ao Ministério Público para cobrar o 

direito a educação indígena e valorização dos profissionais da educação que atuam na escola.A comunidade 

escolar anseia pela construção do prédio escolar,que será uma grande conquista para a aldeia, como também ter 

uma maior integração na sociedade, vivendo sua cultura e preservando sua etnia.  
                                      

CONCLUSÕES 

  
 A comunidade indígena Kouipanká, assim como as demais etnias do sertão alagoano, trazem em seu 

contexto histórico as marcas do processo colonizador, porém, maior que as dificuldades enfrentadas ao longo de 

anos, é a capacidade de resiliência e firmeza na resistência para lutar por suas terras e território, para preservar 

suas culturas, costumes e tradições, e principalmente, assumir sua identidade etno-cultural na sociedade 

brasileira.  
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A Aldeia Roçada, centro das reuniões e decisões políticas, mesmo com todas as dificuldades estruturais 

e falta de investimentos governamentais, consegue organizar um espaço movido pela esperança de dias 

melhores, através da incessante luta dos Koiupanká para manter a história de um povo.  

A Escola Estadual Indígena Anselmo Bispo de Souza, desempenha um papel fundamental na 

comunidade, de preservar a memória dos seus ancestrais, preparar os alunos para que, mesmo quando não 

estiverem nos átrios da aldeia, ou deparados com o contexto de uma sociedade não indígena, não se esqueçam de 

suas origens, formando-os para que os tais sejam participantes da transformação da sua comunidade.  
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RESUMO: A promoção do desenvolvimento de microespaços tem ganhado grande repercussão em termos de 

trabalhos acadêmicos e ações políticas nos últimos anos, nesta perspectiva a busca por alternativas que permitam 

tal processo é fundamental. O Design Thinking, portanto, surge como um meio de auxiliar o Desenvolvimento 

Local, dado a sua capacidade de lidar com problemas complexos e apontar as possibilidades que comportem 

todos os envolvidos nesse processo de inovação. O objetivo deste trabalho vai justo no sentido de entender a 

relação entre Design Thinking e desenvolvimento local. O artigo se realiza mediante um estudo bibliométrico 

utilizando a base de dados Google Acadêmico, para explorar a relação entre os temas propostos. Constata-se que, 

mesmo havendo um crescimento em termos de discussão dos conceitos Design Thinking e Desenvolvimento 

Local, no período considerado, a relação entre ambos foi acanhada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento local; design thinking; inovação. 

 

An analysis of the relationship between local development and design 

thinking 

ABSTRACT: The promotion of the development of microspaces has gained great repercussion in terms of 

academic works and political actions in the last years, in this perspective the search for alternatives that allow 

such process is fundamental. Design Thinking therefore emerges as a means of assisting Local Development, 

given its ability to deal with complex problems and to point out the possibilities that may be involved by all 

those involved in this innovation process. The objective of this work is right to understand the relationship 

between Design Thinking and local development. The article is carried out through a bibliometric study using 

the Google Scholar database, to explore the relationship between the proposed topics. It can be observed that, 

even though there was a growth in terms of the discussion of the concepts Thinking Design and Local 

Development, in the considered period, the relation between both was narrowed. 

 

KEYWORDS: local development; design thinking; innovation. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, muito tem se falado acerca da necessidade de promover o desenvolvimento de economias 

locais, tal processo tem como meta promover o dinamismo econômico e permitir que essas localidades possam 

ter uma maior autonomia.  Nesse sentido, uma sociedade local de posse do conhecimento, articulada e engajada, 

é preponderante para que a transformação seja possível. O Desenvolvimento Local é compreendido como um 

processo endógeno que promove a melhoria do bem-estar social em microrregiões. Para que seja possível essa 

mudança de  status quo, é imprescindível que haja um ambiente propício, marcado por uma participação social 

expressiva e sensível às mudanças globais com objetivo de promover a inovação. O processo de 

Desenvolvimento Local precisa levar em conta os limites e potenciais de cada contexto, ou seja, embora haja 

essa necessidade de estar aberto às mudanças exógenas, deve fazê-lo considerando a realidade em questão.  

Buarque (2008, p. 27) caracteriza a estrutura do desenvolvimento local em três pilares: 

● Formação de capital social local - entendido como capacidade de organização e cooperação da 

sociedade local, combinada com a formação de espaços institucionais de negociação e gestão; 

● Agregação de valor na cadeia produtiva - com a articulação e o aumento da competitividade das 

atividades econômicas com vantagens locais; e 
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● Reestruturação e modernização do setor público local - como forma de descentralização das decisões e 

elevação da eficiência e eficácia da gestão pública local. 

 A associação destes três pilares somados com a distribuição de ativos sociais, caracterizados pelo ativo 

conhecimento (escolaridade e capacitação tecnológica), potencializam o desenvolvimento local de forma 

consistente e sólida. Destaca-se ainda que o desenvolvimento local não pode ser entendido como o isolamento da 

localidade em relação ao ambiente externo, ou seja, o estímulo da inovação local é proporcionado pela interação 

com o ambiente global.  

O Design Thinking é uma metodologia integrada voltada para a resolução de problemas complexos, sua 

característica fundamental é a capacidade de abranger todos aqueles que estão envolvidos no processo de 

inovação. Portanto, trata-se uma ferramenta voltada para a inovação colaborativa, isto é, que comporta tanto 

idealizadores quanto usuários, tendo em vista a busca de soluções para ambos. Essa abordagem é bastante útil 

diante de situações complexas e que demandam, inclusive, a criação de algo que ainda não existe, pois consegue 

criar estratégias a partir das necessidades observadas.  

Brown e Wyatt (2010) apontam que o Design Thinking é uma abordagem que leva em conta as 

capacidades que nós possuímos e que, às vezes, são postergadas por razões diversas. Esses autores ainda 

destacam 3 etapas que integram o caráter exploratório do Design Thinking, a saber, inspiração, ideação e 

implementação. A inspiração diz respeito ao momento em que se visualiza  as necessidades emergentes, tal fato 

implica no florescimento de insights e busca por sanar as demandas latentes; a ideação, por sua vez, ocorre após 

a observação, é o momento em que se inicia a geração de possibilidades, isto é, o dispêndio de esforços no 

sentido de sintetizar os insights considerados na etapa anterior; a ideação, que é a última etapa,  corresponde à 

transformação de ideias em planos de ação concretos e finalizados, quer dizer, a ideia está pronta para ser 

implementada.  

Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo entender como o Design Thinking  se relaciona 

com o Desenvolvimento Local.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 Foi realizado um estudo bibliométrico, utilizando a base de dados Google Acadêmico, para explorar a 

relação entre os temas Desenvolvimento Local e Design Thinking. Os critérios utilizados foram: (i) artigos em 

língua portuguesa; (ii) recorte temporal dos últimos cinco anos (2013 – 2017); (iii) palavras de busca utilizadas 

“design thinking” e “desenvolvimento local”, nesta ordem. Ao buscar artigos em língua portuguesa, estamos 

interessados em entender o panorama nacional. Ao fazer o recorte dos últimos cinco anos, buscamos analisar a 

produção científica recente. 

 Foram encontrados 133 trabalhos em fevereiro de 2018, que apresentaram os critérios escolhidos. 

Porém, 52 trabalhos foram excluídos devido aos seguintes problemas: trabalho completo indisponível na 

internet, trabalhos em outros idiomas, projetos pedagógicos de cursos, relatórios de PIBIC, livros, citações, 

trabalhos encontrados mais de uma vez, entre outros. Desta forma, foram analisados 81 trabalhos (artigos 

publicados em revistas, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado). O gráfico 1 apresenta a 

evolução dos trabalhos publicados entre 2013 e 2017. 
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GRÁFICO 1 - Evolução dos trabalhos publicados entre 2013 e 2017 

  
      Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 Dos 81 trabalhos encontrados, 42 são artigos publicados em revistas científicas e anais de eventos 

científicos, 7 são monografias de conclusão de curso de graduação, 27 são dissertações de mestrado e 5 são teses 

de doutorado. Após feita uma análise individual dos trabalhos selecionados, foram encontrados em apenas 3 

destes a relação entre design thinking e desenvolvimento local.  

Autores Ano Título Periódico 

Graciele Tonial 

Marilei Osinski 

Darlan José Roman 

Paulo Mauricio Selig 

 

2017 A inovação social a partir da 

ferramenta design thinking: 

um estudo de caso do projeto 

broto do galho 

Anais do VII Congresso 

Internacional de 

Conhecimento e 

Inovação (ciKi)   

 

Arthur Braga de Araújo; 

Virgínia Pereira Cavalcanti; 

Glenda Gomes Cabral 

2016 Ocupe a cultura: a cocriação 

como ferramenta de inovação 

social 

Anais - 12º Congresso 

Brasileiro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em 

Design 

Barbara Gündel Mendonça 2014 A aplicação dos princípios do 

design thinking no ramo 

varejista: estudo em lojas de 

confecções  

Programa de Pós-

Graduação em 

Desenvolvimento  -

UNIJUI 

 

 Tonial et al. (2017) se propuseram a analisar a inovação social a partir do Design Thinking. O Design 

Thinking está ligado ao contexto social, em especial na fase de ideação, que gera novas ideias, permutando 

conhecimentos. Estes autores trazem a perspectiva de Martins (2013), que “acredita que o design pode colaborar 

com as ‘Comunidades Criativas’, quando se torna um agente de mudança, que contribui para a viabilização de 

programas de desenvolvimento local”. Tonial et al. (2017, p.10) concluíram que “o Design Thinking é uma 

ferramenta impulsionadora da inovação social”, através do estudo de caso realizado no projeto social Broto do 

Galho, no Meio Oeste Catarinense. 

No artigo concebido por Araújo et al. (2016) é apresentado um estudo de caso sobre a aplicação do 

Design Thinking na estrutura cultural de Pernambuco.  O trabalho busca experimentar a abordagem do Design 

Thinking em uma perspectiva fora dos parâmetros corporativos para ser utilizado na melhoria das relações 

culturais da região.  Para se entender melhor a importância da proposta apresentada, os autores citam Nitzsche 

(2012) quando diz que “um tipo mais durável de Design Thinking vê o produto (ou ferramenta, ou dispositivo de 

transporte, ou edifício, ou cidade) como uma ligação não linear entre o homem e o seu ambiente”.  O resultado 

apresentado por Araújo et al. (2016) mostrou que é possível a utilização do Design Thinking voltado para a 
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cultura, para isso, se faz necessária a investigação intermitente de diversas condições que são essenciais  para o 

funcionamento da Casa da Cultura, local onde foi feito o estudo de caso. 

O estudo de Mendonça (2014) buscou relacionar os princípios do Design Thinking com o 

Desenvolvimento que é proporcionado pelo ramo varejista de confecções. A metodologia utilizada abrange tanto 

um caráter bibliográfico quanto um estudo multi caso. As cidades escolhidas pela autora foram Tenente 

Portela/RS e Ijui/RS, sendo duas empresas pesquisadas em cada cidade. Nesse sentido, a autora apontou o 

Design Thinking como meio de alavancar as inovações no meio empresarial com o objetivo de gerar emprego e 

renda. 

Os autores, mesmo trabalhando de formas diferentes, buscaram encontrar uma ligação entre o Design 

Thinking e o desenvolvimento local. Como foi apresentado, Tonial et al. (2017), Araújo et al. (2016) e 

Mendonça (2014) conseguiram demonstrar a importância que  o Design Thinking tem para o desenvolvimento 

local.  

 

CONCLUSÃO  

 

Nota-se que, mesmo havendo um crescimento em termos de discussão dos conceitos Design Thinking e 

Desenvolvimento Local, nos anos considerados, a relação entre ambos foi acanhada. Dos 81 trabalhos analisados 

após a filtragem, 93,3% não estabeleceu a ligação entre os termos da pesquisa. Em alguns textos apenas um dos 

termos foi discutido, e às vezes foi citado só como referência. Os autores mais referenciados nos trabalhos foram 

Buarque (2008), para o termo de Desenvolvimento Local, e Brown e Wyatt (2010), para o termo de Design 

Thinking. 

Cabe destacar, que os três trabalhos que estabeleceram a relação entre os conceitos, utilizaram-se de 

estudo de caso como principal procedimento de pesquisa, sendo que um deles utilizou um estudo multi caso. 

Além disso, percebemos que dois trabalhos mostram a importância da inovação para o Desenvolvimento Local, e 

que essa inovação pode ser alcançada por meio da utilização do Design Thinking. Isso confirma aquilo que foi 

apresentado por Buarque (2008) quando levanta a questão do ambiente de inovação, também chamado de local 

aprendiz que permite o desenvolvimento. 

 É perceptível que o Design Thinking se constitui como uma ferramenta capaz de auxiliar no 

desenvolvimento local, uma vez que consegue converter necessidades em oportunidades e tem o ser humano por 

centro. Os resultados que foram obtidos nos trabalhos analisados, evidenciam a força do Design Thinking no 

sentido de perceber as potencialidades locais, endereçando-as para as etapas que permitam a criação do novo. 
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RESUMO: Atualmente estamos diante de sérios problemas ambientais que são principalmente decorrentes de 

atividades antrópicas. Assim, é eminente a necessidade de se trabalhar com a sensibilização e conscientização 

ambiental da população, sobretudo nas escolas. Trabalhar a educação ambiental é fundamental em todos os 

níveis dos processos educativos, sobretudo nos anos iniciais da escolarização, já que é mais fácil conscientizar as 

crianças sobre as questões ambientais do que os adultos, pois as mesmas encontram-se na fase de contemplação 

da natureza. No entanto, é necessário buscar estratégias diferenciadas e atrativas, introduzindo cada vez mais 

metodologias que cativem o interesse dos alunos e promovam uma compreensão maior voltada para as questões 

ambientais. Nesse contexto, o teatro é uma importante ferramenta lúdica e pedagógica de educação ambiental, 

uma vez que sensibiliza as crianças por transmitir, de uma forma simples e direta, a mensagem de cuidar e 

preservar do meio ambiente. As crianças parecem receber bem melhor e armazenar com mais facilidade as 

imagens, quando são apresentadas através de algo que as encante emocionalmente e fala conforme a sua 

realidade, como é o caso do Teatro de Bonecos. Assim, pretendeu-se com este trabalho desenvolver práticas de 

educação ambiental, utilizando o teatro de fantoches, no ensino fundamental I, em escolas da rede municipal de 

Santana do Ipanema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Lúdico, Conscientização, Reciclagem. 

 

University over there of the enclosure: one experience in education 

environmental for the conservation of the River Ipanema- AL 
 

 

ABSTRACT: Currently   environmental problems are mainly by anthropic activities. Thus, the need to work 

with environmental awareness and awareness of the population, especially in schools. Working environmental 

education is fundamental at all levels of educational processes, especially in the early years of schooling, since it 

is easier to educate children about environmental issues than adults because they are in the nature contemplation 

phase . However, it is necessary to seek differentiated and attractive strategies, introducing more and more 

methodologies that will attract students' interest and promote a greater understanding of environmental issues. In 

this context, theater is an important playful and educational tool for environmental education, since it sensitizes 

children to transmit, in a simple and direct way, the message of caring for and preserving the environment. 

Children seem to get a lot better and store images more easily, when they are presented through something that 

emotionally enchants them and speaks according to their reality, as in the case of the Doll Theater. Thus, the aim 

of this work is to develop environmental education practices, using the puppet theater, in elementary school I, in 

schools of the Santana do Ipanema municipal network, as well as to promote workshops to make dolls with 

recycled material in these same institutions. Teaching. 

 

KEYWORD: Environmental Education, Ludic , Awareness, Recycling. 

 

INTRODUÇÃO   
 

A Educação Ambiental – EA; criada no Brasil de acordo com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 

deve ser entendida como um conjunto de processos em que o ser humano e toda a sociedade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que estejam voltadas à conservação do meio, 

mailto:talinecs@gmail.com
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pensando em uma melhoria na qualidade de vida e sustentabilidade de uso de recursos. Trata-se de componente 

essencial e permanente da educação nacional e deve estar presente, de maneira articulada, em todos os anos e 

modalidades do processo de ensino da Educação Básica, cabendo à instituição de ensino (enquanto agente 

motivador de educação) promover ações que insiram de fato a EA como matriz curricular.  

Um dos principais pontos que alicerçam o ensino de Educação Ambiental é o intuito de contribuir para 

a formação do ser como sujeito capaz de compreender o mundo e que possa agir nele de maneira crítica e 

consciente, preocupando-se com o presente e, sobretudo, com o futuro e as próximas gerações, de acordo com 

Carvalho (2012). Porém, trabalhar meio ambiente, de acordo com Berna (2001), requer do educador um olhar 

voltado para um ensino que contribua diretamente para a formação e exercício da cidadania. Não basta apenas 

pensar, discutir; é preciso por em ação o que é pensado. Por isso que a EA está intimamente ligada à cidadania. 

Nesse sentido, a séria crise ambiental atual nos leva a uma necessidade eminente de se trabalhar com a 

sensibilização e conscientização da população, através da educação ambiental, sobretudo nas escolas. Trabalhar 

a educação ambiental é fundamental em todos os níveis dos processos educativos, mas principalmente nos anos 

iniciais da escolarização, já que é mais fácil conscientizar as crianças sobre as questões ambientais do que os 

adultos, uma vez que se encontram na fase contemplativa da natureza (MEDEIROS, et al, 2011). Neste contexto, 

o teatro é considerado uma atividade lúdica estratégica em processos educacionais (GUERRA et al, 2012). 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo realizar peças teatrais com bonecos reciclados 

como ferramentas lúdicas e pedagógicas para à Educação Ambiental de alunos do ensino fundamental 1 em 

escolas públicas do município de Santana do Ipanema. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
 No momento inicial deste projeto foi priorizado um levantamento bibliográfico a respeito da educação 

ambiental no ensino básico e ferramentas pedagógicas para a educação ambiental, a fim de embasar teoricamente 

o projeto e os participantes na execução do mesmo. Após essa etapa, o grupo (Coordenação, colaboradora 

pedagógica, professores convidados de outras instituições e alunos da Universidade Estadual de Alagoas) 

discutiram e iniciaram o processo de criação de um roteiro de peça teatral voltada a temática da Educação 

ambiental a ser apresentada no auditório da Universidade Estadual de Alagoas, Campus II, bem como confecção 

dos bonecos e cenário da peça. A respeito deste aspecto, é importante destacar que a confecção dos elementos 

que compuseram a peça teatral, prioritariamente se deu com material reciclado (caixas, garrafas pet, embalagens 

tetras Pack, etc), pois acreditamos que a reciclagem é uma ação sustentável, pertinente a educação ambiental que 

foi trabalhado no projeto. Concomitante a etapa de elaboração e composição da peça que foi realizada durante 

reuniões entre professores e alunos, fez-se um levantamento das escolas que estão sendo atendidas pelo referido 

projeto de extensão em parceria com a prefeitura Municipal de Santana do Ipanema para o fornecimento de 

transporte para o deslocamento das crianças até o local de apresentação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
No total foram atendidas até o momento cinco escolas públicas de ensino fundamental I da zona urbana 

do munícipio de Santana do Ipanema. Participaram até então a Escola Municipal de Educação Básica Senhora 

Santana, a Escola Municipal de Educação Básica Maria José de Carvalho, a Escola Municipal de Educação 

Básica Santa Sofia, a Escola Municipal de Educação Básica Durvalina Cardoso Pontes e a Escola Municipal de 

Educação Básica Iracema Salgueiro. Nas quais 180 alunos e 16 professores assistiram as apresentações teatrais 

(figura 1).  
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Figura 1. Estudantes da rede municipal participando do projeto de extensão em Educação Ambiental na 

Universidade Estadual de Alagoas, Campus II, Santana do Ipanema. 

 

As atividades foram realizadas no turno matutino e iniciaram por volta das 09h00min. A recepção dos 

alunos das escolas contempladas com esse projeto se deu no auditório do campus II da UNEAL, com uma 

apresentação prévia de como o rio Ipanema que corta a cidade era anos atrás e da atual situação do mesmo 

através de exposição visual por meio de vídeo. Logo após a peça intitulada: A poluição do rio Panema foi 

apresentada em cerca de 20 minutos, enfatizando a poluição do rio Ipanema. Durante a apresentação as crianças 

ficaram concentradas e interagiram com os fantoches e com a personagem Mãe natureza. Após a peça tiveram 

contato com os bonecos e interagiram mais uma vez com os mesmos como também com a professora e os 

universitários mediadores do projeto (figura 2). 

 
Figura 2.  Equipe do projeto de extensão em Educação Ambiental na Universidade Estadual de Alagoas, 

Campus II, Santana do Ipanema. 

 

 Foram listados para os alunos os possíveis danos que a poluição pode gerar tanto no meio ambiente 

assim como na vida dos seres vivos incluindo animais e seres humanos, como doenças por contato com água 

contaminada. Quando questionados sobre a situação atual do rio, os alunos responderam conforme o contato que 

os mesmos tinham com o rio, apontando em sua maioria a poluição do rio, embora uma minoria tenha dito ter 

contato com algumas áreas que se encontram limpas. Quando perguntados como o rio é útil para eles, 

responderam citando atividades como banho e pesca. Ao serem questionados sobre as áreas que se encontram 
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poluídas os mesmos apontaram como solução descartar o lixo de forma correta, limpar as áreas do rio que estão 

sujas. 

 

CONCLUSÃO 
 

A estratégia de ferramentas lúdicas tal como o teatro de fantoches foi eficaz para o trabalho, mostrando 

que são úteis no processo de aprendizagem, facilitando a sensibilização dos alunos a respeito da Educação 

Ambiental para formação destes como cidadãos. 
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RESUMO: A utilização de plantas medicinais, sempre foi uma das principais estratégias empregadas como 

fonte de cura ou alívio de doenças por vários indivíduos.  Com a grande utilização dessas plantas como fonte 

medicinal, a comercialização das mesmas, tornou-se prática comum em várias feiras livres de algumas 

populações locais, muitas das quais, desenvolvidas por comercializadores, vistos como detentores de um amplo 

conhecimento a respeito, que tem contribuído para o fornecimento de plantas medicinais para consumidores. 

Diante deste contexto, objetivou-se neste trabalho, identificar o conhecimento a respeito de plantas 

comercializadas como medicinais por parte de comercializadores da feira livre do município de Santana do 

Ipanema no estado de Alagoas. Para obtenção dos dados foram realizados entrevistas semiestruturadas utilizando 

a técnica Bola de neve, com alguns comercializadores da feira livre do município. Foi possível ident ificar um 

total de 11 espécies vegetais conhecidas e indicadas como medicinais, sendo as mais citadas; Eucalipto 

(Eucalyptus glubulus L.), Hortelã (Mentha piperita L.), Capim santo (Cymbopogon citratus) e Boldo (Peumus 

boldus L.). Muitas dessas plantas são utilizadas contra problemas de saúde como; gripe, tosse, dor cabeça, febre 

e entre outros, sendo a principal forma de uso para o tratamento indicado, o chá através das folhas das espécies 

indicadas.  Diante da realização deste estudo, foi possível perceber uma auto confiança por parte dos 

comercializadores perante o tratamento indicado, sendo fornecido aos consumidores. Além disso, este trabalho 

permitiu divulgar o saber local e a experiência profissional que muitos destes indivíduos possuem, contribuinte 

como fonte pessoal, social e econômica.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Saber popular, Ervas medicinais, Feiras municipais 

 

Ethnobotanical knowledge of medicinal plants by marketers of the 

municipal free trade fair of Santana do Ipanema- AL 
 

ABSTRACT: The use of medicinal plants has always been one of the main strategies used as a source of cure 

or relief of diseases by several individuals. With the large use of these plants as a medicinal source, the 

commercialization of these plants has become common practice in several free markets of some local 

populations, many of which, developed by marketers, seen as having a wide knowledge about it, which has 

contributed for the supply of medicinal plants to consumers. In this context, the objective of this study was to 

identify the knowledge about plants marketed as medicinal products by traders of the free trade fair of the 

municipality of Santana do Ipanema in the state of Alagoas. To obtain the data, we conducted semi-structured 

interviews using the technique Snowball, with some marketers of the free fair of the municipality. It was possible 

to identify a total of 11 vegetal species known and indicated as medicinal, being the most cited; Eucalyptus 

(Eucalyptus glubulus L.), Mint (Mentha piperita L.), Capim santo (Cymbopogon citratus) and Boldo (Peumus 

boldus L.). Many of these plants are used against health problems like; influenza, cough, headache, fever and 

among others, being the main form of use for the indicated treatment, tea through the leaves of the indicated 

species. In the face of this study, it was possible to perceive a self-confidence on the part of the marketers before 

the indicated treatment, being provided to the consumers. In addition, this work allowed to divulge the local 

knowledge and the professional experience that many of these individuals have, contributing as a personal, social 

and economic source 

 

KEYWORDS: Popular knowledge, Medicinal herbs, Municipal fairs 

 

INTRODUÇÃO 
 

O uso de plantas para fins medicinais tem apresentando um grande marco histórico e um papel 

fundamental para a humanidade (LOPES; PANTOJA, 2013). No Brasil, é notório uma ampla utilização destas 

em várias regiões do país, tornando-se uma prática tradicional e cultural para a cura de determinadas 
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enfermidades.   

Atualmente é possível acompanhar uma grande expansão da utilização e comercialização de plantas 

medicinais, tanto nacional, como mundialmente (ver FREITAS, et al., 2012). Esta comercialização, têm sido 

alvo de várias discussões mundialmente, sendo considerado uma prática, que têm se destacado e se 

desenvolvido em função da busca e necessidade de várias plantas no âmbito do cuidar por parte de vários 

indivíduos (ver AZEVEDO, 2007; NUNES et al., 2003).   Outro fator considerado perante tau prática 

comercial, é que a partir do momento com que determinadas plantas foram sendo disseminadas como forma de 

uso medicinal, passarem a ser tornar fonte de estratégia socioeconômica por parte de várias populações locais.   

Muitas das plantas medicinais que são comercializadas, são indicadas na maioria das vezes através de 

indivíduos especialistas e detentores de um amplo saber medicinal, onde os mesmos tem desempenhado um 

importante papel cultural para a medicina tradicional, sendo comum muitos destes, estarem presentes em 

mercados e em alguns centros municipais (ver FREITAS, et al., 2012). Atualmente esta comercialização é 

fundamentada em várias feiras livres municipais de diferentes populações locais. Em muitas destas, há uma 

grande variedade de espécies vegetais que são disponíveis, junto a diferentes indicações como formas de 

tratamento para vários problemas de saúde, sendo estas indicações, constatadas   através de indivíduos 

comerciantes, muitos dos quais, detentores de um amplo conhecimento local que podem contribuir para o 

desenvolvimento da cultura local. 

Diante deste contexto, propomos neste trabalho    identificar o conhecimento a respeito de plantas 

comercializadas como medicinais, por parte de comercializadores da feira livre do município de Santana do 

Ipanema no estado de Alagoas, bem como, verificar as plantas conhecidas e indicadas como medicinais, os 

problemas de saúde combatidos por determinadas plantas, o preparo e as formas de uso empregados no 

tratamento.  

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  
 

O trabalho foi realizado no município de Santana do Ipanema que fica localizado no estado de Alagoas, 

tendo uma população de aproximadamente 44.932 habitantes, ficando localizado na mesorregião do sertão 

alagoano (IBGE, 2017). Para a coleta de dados foram realizados entrevistas semiestruturadas (ALBUQUERQUE 

et al., 2014), com um total de 10 comercializadores e feirantes que fornecem plantas medicinais na feira livre do 

município. Para a seleção dos indivíduos foi utilizado a técnica “Bola de neve” e cada entrevistado que aceitou 

participar das entrevistas foi convidado a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). As 

espécies vegetais foram coletadas e identificadas a partir de consultas a herbários virtuais e através de acesso a 

literatura especializada.  Posteriormente os dados coletados foram analisados, sendo organizados em planilhas do 

Excel.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Como resultados, foram citados pelos entrevistados um total de 11 espécies conhecidas e utilizadas 

como medicinais. Como tratamento, foram indicados um total de 13 tipos de problemas de saúde combatidos 

ou aliviados por plantas medicinais, sendo os mais citados foram; gripe, tosse, dor cabeça, e febre. Quanto ao 

modo de preparo e a parte da planta utilizada no tratamento, as folhas das espécies utilizadas através de chás 

foram indicadas em maior proporção. Foi possível perceber, que muitos dos entrevistados apresentavam 

conhecimento semelhante perante as plantas medicinais, pelo fato de lidarem com as mesmas experiências, 

bem como, algumas espécies de plantas eram comuns nas barracas dos 10 entrevistados, além das doenças ou 

agravos coincidirem entre as indicações dos mesmos. 
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Tabela 1. Espécies conhecidas e indicadas como medicinais, problemas de saúde indicados, modo de preparo e parte 

da planta utilizada no tratamento, através dos comercializadores da feira livre do município de Santana do 

Ipanema, Alagoas.  

Plantas medicinais 

(Nome Científico) 

Nome popular Problemas de saúde 

indicados 

Modo de preparo e 

utilização das 

plantas 

Eucalyptus glubulus L. Eucalipto Gripe, tosse e febre Folhas para chá 

Mentha piperita L. Hortelã Gripe Folhas para chá 

 Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf. 

Capim Santo Pressão arterial e 

febre 

Folhas para chá 

 Peumus boldus L. Boldo Problemas intestinais Folhas para chá 

Laurus nobilis L. Louro Problemas intestinais Folhas para chá 

Foeniculum vulgare 

Mill. 

Erva-doce Tonturas Folhas para chá 

Rosmarinus officinalis 

L. 

Alecrim Dor de cabeça Folhas para chá 

Aloe vera L. Babosa Gastrite e anemia Garrafadas junto a 

outros produtos 

Matricaria recutita L. Camomila Calmante e 

enxaqueca 

Folhas para chá 

 Dysphania ambrosioides 

 Mosyakin & Clemants 

 

Mastruz Vermes e gripe Folhas para chá e 

lambedores 

Schinus 

terebinthifolius L. 

Aroeira Diarreia  Cascas para chá 

 

Perante os dados obtidos, fica notório um variado conhecimento tradicional por parte dos 

comercializadores, uma vez que muitos destes afirmaram que este saber popular que possuem, é adquirido 

desde suas infâncias, o que torna o saber popular dos mesmos permanentes ao longo do tempo o tornando-os 

experientes. Foi possível perceber que os dados deste trabalho coincidem com outros estudos etnobotânicos já 

realizados em outras feiras livres municipais. Como por exemplo, o trabalho de Lima et al, (2016), na qual a 

partir de um estudo realizado na feira livre do município de Arapiraca no estado de Alagoas, foram indicados 

pelos indivíduos o uso do eucalipto (Eucalyptus glubulus L.) no tratamento de Febre, e o mastruz (Dysphania 

ambrosioides MC.) para gripe, Além disso, no trabalho de Linhares et al, (2014) no estrado do Maranhão,  foi 

possível identificar a indicação da  Camomila (Matricaria recutita L.) no tratamento da gripe, o que coincide 

com dados deste trabalho.  

 

 

CONCLUSÃO  
 

Diante da realização deste trabalho, fica evidente o forte conhecimento e as experiências que 

determinados comercializadores possuem. Além disso, evidencia-se que estes saber local, desempenha um 

papel fundamental na vida dos mesmos e para várias pessoas do município, uma vez que a comercialização 

de plantas como medicinais, os proporciona um papel socioeconômico vivenciado diariamente, além de 

servir como forma de uso complementar ou preferencial para muitos consumidores. Diante disso, este 

trabalho contribui para a divulgação deste saber local apresentado pelos comercializadores, tendo em vista 

que este, deve ser preservado e valorizado, pois faz parte tradicional e cultural da vida de muitos indivíduos 

do município.  
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