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Apresentação 
 

A obra que segue é resultante do projeto “Pesquisa e Extensão no 

Ambiente Semiárido”, cujo objetivo é detectar a produção 

acadêmica realizada em âmbito teórico ou experimental e o seu 

potencial de aplicabilidade junto a sociedade. O material é 

resultante do IV Fórum Brasileiro do Semiárido. A Iniciativa 

partiu da Pró-reitoria de Extensão e Cultura em parceria com o 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú/UVA. Neste contexto, resultou uma 

coletânea composta de pesquisas e das boas práticas já realizadas 

em campo. 

Destaca-se que conceitualmente a extensão universitária é o elo 

de comunicação entre a universidade e a sociedade, que tem como 

objetivo promover a troca de saberes científicos e espontâneos, 

numa espécie de troca de saber de mão dupla. Neste sentido, O 

Fórum Brasileiro do Semiárido tem a sua expertise, pois envolve 

ações acadêmicas e de comunidades organizadas. 

O fortalecimento das ações de extensão na Universidade vem 

sendo valorizado e ampliado o seu espaço, posto no Plano 

Nacional de Educação-PNE (BRASIL, Lei 13.005,2014) define, 

dentre suas estratégias, a integralização de, no mínimo, dez por 

cento do total de créditos curriculares exigidos nos cursos de 

graduação, através de programas e projetos de extensão em áreas 

de pertinência social. 

Desta forma, a realização do IVFBSA, com a participação de 

alunos da graduação e pós-graduação e, em área encravada no 

ambiente semiárido, tornou-se um alicerce no referido projeto.  

As instituições que desenvolvem tecnologias voltadas ao 
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semiárido, é, também, uma oportunidade para divulgação das 

pesquisas, ações relacionadas às técnicas e a conservação da 

natureza desse ambiente, com foco em suas potencialidades, 

limitações e fragilidades, sem perder o foco do contexto cultural 

que emerge na dinâmica da realidade da região Nordeste. 

A coletânea em curso, privilegiou áreas temáticas concernentes a 

Extensão, segundo linhas programáticas definidas, com o cuidado 

de ser estimulada a interdisciplinaridade, o que supõe a existência 

de interfaces e interações temáticas. De sorte, o projeto em curso 

será um alicerce para ampliação de ações junto as comunidades 

e, certamente, amadurecimento dos alunos de graduação e pós-

graduação. 

 

Prof. Dr. José Falcão Sobrinho 

Coordenador do IVFBSA 
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Prefácio 
 

 
Esta publicação é resultado dos trabalhos aprovados no IV 

Fórum Brasileiro do Semiárido, realizado desde 1999, 

promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA e 

organizado por pesquisadores que desenvolvem trabalhos na área 

de pesquisa, ensino e extensão no ambiente semiárido. A quarta 

edição do evento teve como tema: “Educação, Tecnologias e 

Técnicas de Convivência no Semiárido”, promovendo a troca de 

conhecimentos entre professores, pesquisadores e profissionais 

de diferentes áreas voltadas à temática. 

O ambiente semiárido foi o recorte temático e foco dos estudos e 

análises tecidas pelos autores que produziram conhecimento, 

disseminaram tecnologias e metodologias inovadoras em diálogo 

com saberes culturais e promovendo práticas de convivência que 

visam a sustentabilidade do ambiente semiárido. 

Em razão de muitos trabalhos de pesquisa e ensino também 

articularem ações extensionistas, buscamos reuni-los a partir dos 

eixos temáticos da extensão universitária. Como resultado, foram 

produzidas cinco obras contemplando os eixos Educação, Meio 

Ambiente, Tecnologias e Produção, Trabalho e Cultura.  

Entende-se Cultura, de forma ampla, sob uma perspectiva 

antropológica, que se refere à expressão de nossa identidade 

dentro das comunidades que fazemos parte; surgindo, como 

expressa Isaura Botelho, “[...] da interação social dos indivíduos, 

que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus 

valores, manejam suas identidades e diferenças e estabelecem 

suas rotinas.”. Cultura, em um sentido mais amplo ainda, é tudo 

o que tem a marca do humano, como diz Gilmar de Carvalho, ou 

“tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para 

além do mero valor de uso [...] usina de símbolos de um povo [...] 

conjunto de signos de cada comunidade [...]”, na fala poética do 
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discurso do Ex-ministro da Cultura Gilberto Gil. A partir destes 

pressupostos, tem-se a perspectiva de cidadania cultural, presente 

na Constituição Brasileira, ressaltando a cultura como essencial 

na formação do indivíduo e da sociedade.  

Nesse contexto, insere-se o conjunto de dez artigos que compõem 

essa coletânea, um relato de experiências diversas e significativas 

que tem como cenário o semiárido em quatro estados: Ceará, Rio 

Grande do Norte, Piauí e Alagoas. 

O artigo 1, A organização dos guardiões de sementes crioulas da 

microrregião norte do Ceará, trata-se de uma pesquisa 

etnográfica sobre a Rede de Intercâmbio de Sementes (RIS) e os 

guardiões de sementes, bem como suas interações no campo da 

agroecologia e a preservação e resgate das sementes crioulas, 

elencando resultados já existentes e significativos na vida dos 

agricultores inseridos nesta Rede.  

O artigo 2, Identificação e mapeamento de sementes crioulas no 

contexto da agricultura familiar, no oeste potiguar, relata uma 

pesquisa que realizou oficinas participativas em diferentes 

municípios do Rio Grande do Norte, mobilizadas pelo Sindicado 

dos Trabalhadores Rurais e contando com a participação de 

agricultores e agricultoras que possuem a prática da guardar 

sementes. 

O artigo 3, Os desafios das mulheres assentadas na comunidade 

Cansanção, Cocal-Piauí, apresenta uma pesquisa do descritivo-

exploratória, com abordagem qualitativa, que envolveu 

trabalhadoras rurais em um assentamento com economia baseada 

na agricultura de subsistência. 

O artigo 4, Geografia, gênero e “mulher camponesa”: 

territorialidade e empoderamento resgatados pela fotografia no 

sertão central cearense, é um estudo de caso e relato de 

experiência, tendo como ponto de partida uma exposição 

fotográfica realizada pelo projeto Severinas Mulheres do Sertão, 

em Quixeramobim, Ceará; e objetivou analisar a função da 
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imagem fotográfica enquanto instrumento de fortalecimento da 

identidade das mulheres camponesas. 

O artigo 5, Guerreiros da floresta: a luta pela territorialização 

dos povos tradicionais indígenas Tremembé em Itarema/Ce, é um 

estudo bibliográfico e também social, no qual examinou-se 

publicações específicas que trataram desde o processo de 

colonização até a luta pela territorialização dos Tremembés, que 

até os dias de hoje não tem a posse da terra garantida.  

O artigo 6, Diagnóstico participativo com utilização da matriz 

FOFA em comunidade autoidentificada indígena no Rio Grande 

do Norte, descreve a realização de uma do Ciclo de Oficinas com 

representantes de diversos agrupamentos familiares, lideranças 

indígenas e professores de escolas locais, com diferentes faixas 

etárias. Na condução das atividades foi aplicado o modelo de 

análise FOFA, produzindo informações para subsidiar o 

planejamento participativo das paisagens, se configurando em 

instrumento de empoderamento e fortalecimento territorial. 

O artigo 7, Etnoconhecimento sobre abelhas indígenas sem-

ferrão: os saberes dos agricultores familiares de cocal, região 

norte do estado do Piauí, trata-se de uma investigação sobre os 

conhecimentos de famílias que tem em comuns à prática da 

meliponicultura tradicional, que tem colaborado com a 

preservação do bioma Caatinga, através de visitas aos sujeitos, 

conversa informal, entrevistas semiestruturadas e história oral. 

O artigo 8, Insetos como estratégia de acesso a alimentação e 

recurso medicinal, discute o resultado de uma pesquisa sobre 

práticas de utilização dos insetos na produção de alimentos e no 

cuidado com a saúde das populações locais, buscando 

compreender a realidade nas comunidades rurais e os sujeitos que 

a compõem. O estudo foi realizado em três momentos inter-

relacionados para obtenção de dados: pesquisa exploratória, 

entrevistas semiestruturadas e análise dos dados. 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  1  

 

11 
 

O artigo 9, Percepção dos moradores das comunidades rurais de 

Campestre (PI) e Juritianha (CE): relação entre práticas 

entomofágicas e impactos ambientais da atividade agrícola, 

apresenta uma pesquisa participante que teve como cenário duas 

comunidades rurais. O estudo objetivo mapear as práticas 

entomofágicas compreendendo a percepção dos moradores, a 

relação entre as formas de produção tradicionais, e o impacto na 

diminuição da população de insetos que eram utilizados como 

fonte de alimentos. 

O artigo 10, A geração de cidades no semiárido alagoano, expõe 

a gênese de lugares que se transformaram em cidades a partir de 

processos determinantes como temporalidade e dinâmica 

socioeconômica no semiárido alagoano também caracterizado 

pela forte insolação, altas temperaturas e irregularidade de 

chuvas.  

Os artigos aqui selecionados, portanto, permitem uma viagem na 

multiplicidade de práticas realizadas no contexto no semiárido, 

desencadeando inúmeras reflexões. Uma formação que valoriza e 

compreende a Cultura, como força motriz do desenvolvimento 

humano, contribui com a difusão de conhecimentos e saberes, 

constituindo-se numa estratégia para atuar na redução da pobreza 

e da desigualdade social. 

 
 

Os organizadores 
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A ORGANIZAÇÃO DOS GUARDIÕES DE 

SEMENTES CRIOULAS DA MICRORREGIÃO 

NORTE DO CEARÁ 

Samara Lívia Araújo Teixeira  

Ivaldinete de Araújo Delmiro Gemes  

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho é parte do início de uma pesquisa 

etnográfica que estamos desenvolvendo sobre a Rede de 

Intercâmbio de Sementes (RIS) e os guardiões de 

sementes, bem como suas interações no campo da 

agroecologia e a preservação e resgate das sementes 

crioulas. Diante do exposto abordaremo s aqui a RIS e sua 

trajetória na Microrregião Norte do Ceará, sua 

organização, elencando resultados já existentes e 

significativos na vida dos agricultores (as) que estão 

inseridos na Rede.  

Para Cordeiro (2004) o cuidado com as sementes 

surgiram na terra entre 130 e 100 mil anos atrás com o 

Homo Sapiens, onde viveram durante muito tempo da 

pesca, da caça e da coleta de plantas que era uma 

atividade desenvolvida pelas mulheres e com isso 

desenvolveram um conhecimento especial acerca das 

sementes que com o início da agricultura foi 

intensificado. 

Com o início da agricultura, os seres humanos, e em particular as 

mulheres, começaram a selecionar as plantas de acordo com as 

características que mais lhes agradavam: frutos e sementes 

maiores, sabor agradável, época de colheita, ciclo da planta, entre 

outras. Com este processo de “domesticação”, as plantas utilizadas 
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na nossa alimentação passaram a depender do ser humano para se 

reproduzir (CORDEIRO, 2004, p. 2).  

O fato é que o cuidado com as sementes crioulas é uma  

prática que vem desde os nossos ancestrais, já que ao 

longo do tempo desde o início da agricultura os seres 

humanos embora não de forma organizada já 

selecionavam e estocavam sementes.  No Estado do 

Ceará, a prática organizada desse cuidado com as 

sementes pelos conhecidos guardiões, chegou 

primeiramente na Diocese de Crateús por volta de 1970. 

Os primeiros diálogos acerca dessa organização coletiva 

foram motivados pelo ESPLAR em um evento de 

Formação Agroecológica conforme explicitam Pinheiro 

e Peixoto:  

Em 1987, em evento do Programa de Formação em 
Agroecologia conduzido pelo Centro de Pesquisa e 

Assessoria (ESPLAR), representantes de diferentes 

localidades do Ceará refletiram a respeito da falta de 

sementes para o plantio provocada pela seca daquele ano. Foi 
nesse contexto que surgiu a proposta de realização de um 

trabalho que garantisse o armazenamento coletivo de 

sementes, e como desdobramento imediato foram criadas 18 
Casas de Sementes Comunitárias (PINHEIRO; PEIXOTO, 

2004, p. 32). 

Com o passar dos tempos os debates sobre as sementes 

se expandiram, principalmente devido à insatisfação com 

a política pública do Estado do Ceará que na maioria das 

vezes não atendia as demandas da população como é o 

caso do programa de distribuição de sementes 

denominado Hora de Plantar. Com isso, outras questões 

desafiadoras surgiram, pois devido às secas prolongadas 

na região semiárida que possibilita a perca de muitas 

sementes crioulas, as que são distribuídas no programa 
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eram ou são na maioria das vezes híbridas acarretando 

ainda mais o risco da erosão genética além de oferecer 

riscos à saúde humana ou de não se adaptarem ao solo 

semiárido.  

Surge então na microrregião norte de Sobral por volta do 

ano de 1983, a primeira Casa de Sementes, na 

comunidade de Bulandeira no município de Santana do 

Acaraú-CE motivada por uma parceria entre o ESPLAR, 

a Cáritas Diocesana de Sobral e os agricultores(as) da 

comunidade. De início não havia espaços comunitários 

exclusivos para o armazenamento de sementes como 

existem atualmente, portanto, o mesmo era feito na casa 

de um agricultor ou agricultora que sedia solidariamente 

o espaço e funcionou dessa forma por um bom tempo.  

No ano 2000 a Cáritas Diocesana de Sobral iniciou um 

processo mais incisivo junto às comunidades em 

diferentes municípios e tal interação entre os sócios e 

sócias de diferentes municípios e comunidades fez com 

que no ano de 2003 ocorresse na comunidade Pé de Serra 

no município de Massapê-CE, o primeiro encontro de 

Sementes da microrregião para discutir, parti lhar e 

intercambiar saberes e experiências de cuidado, resgate 

e preservação das sementes nos diferentes municípios e 

comunidades.  

A partir de atividades como essa, os diálogos foram se 

aprofundando e ampliando questões mais pertinentes a 

realidade desses agricultores(as), bem como, da temática 

da agroecologia. Junto aos debates surgiu a ideia de 

organizar a Rede de Intercâmbio de Sementes (RIS) com 

o intuito de preservar não somente as sementes crioulas 

de leguminosas ou nativas (grãos), mas também de 

considerar que os animais e raízes são sementes e 
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deveriam serem preservadas. Além do mais a 

organização em rede propiciaria a esses agricultores (as) 

a quebra das amarras de dependência dos governos e até 

mesmo das “sementes do patrão” como muitos relatam.  

2. ÁREA DE ESTUDO 

Conforme afirmam Silva e Fernandes (2017) a RIS se 

apresenta como uma importante articulação camponesa 

que mobiliza e faz interligações ou a mobilização das 

casas de sementes da Microrregião Norte do Ceará. A 

RIS se localiza e está organizada em 11 municípios da 

Microrregião Norte do Ceará: Bela Cruz, Marco, 

Morrinhos, Santana do Acaraú, Massapê, Alcântaras,  

Sobral, Pacujá, Frecheirinha, Santa Quitéria e Forquilha. 

Nestes municípios existem 87 casas de sementes 

distribuídas em 87 comunidades envolvendo diretamente 

3.000 sócios(as).  

A Rede conta com apoio e participação de outras 

entidades como Sindicatos dos Trabalhadores (as) Rurais 

(STTR), Federação dos Trabalhadores (as) Rurais do 

Estado do Ceará (FETRAECE), Cooperativas de 

Produtores (as), Associações Comunitárias, Cáritas 

Diocesana de Sobral, agricultores (as) familiares, 

quilombolas e assentados (as) da reforma agrária. A Rede 

também está articulada com o Fórum Cearense pela Vida 

do Semiárido (FCVS), Articulação do Semiárido 

Brasileiro (ASA), Articulação Nacional de Agroecologia 

(ANA) e Fórum Brasileiro de Economia Solidária.  

Sua estrutura orgânica se dá três em instâncias: a partir 

das casas de sementes comunitárias, em seguida pelas 

coordenações municipais que são criadas quando um 

município tem mais de três casas de sementes e por uma 
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coordenação microrregional que é composta por 

membros de cada município bem como instituições que 

atuem na microrregião. Cada uma destas instâncias 

reúne-se para planejar, monitorar e avaliar as ações da 

Rede em suas diferentes categorias, as coordenações 

comunitárias geralmente reúnem-se quinzenalmente, as 

municipais reúnem-se pelo menos bimestralmente para 

realização de encaminhamentos. A nível microrregional 

reúnem-se para avaliar e planejar as ações anuais sempre 

em diferentes comunidades e municípios com o intuito 

de partilhar as experiências e histórias do chão que os 

acolhem. 

3.  MATERIAL E MÉTODO 

Entendendo que metodologia trata dos caminhos da 

pesquisa e cuida das ferramentas que utilizamos no 

percurso da investigação conforme nos explicita Demo 

(1985), optamos por um componente importante da 

pesquisa qualitativa a observação participante do campo 

de estudo, que conforme Whyte (2005) a observação 

participante implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso 

de todos os sentidos, e para nós configura -se também o 

melhor caminho para “ver” além das palavras.  

Tal narrativa se deu a partir de visitas de campo para 

escuta e registros das vivências, sendo retratos e 

descrições com traços particulares de nossa atenção e 

observação, que conforme Geertz (2008) explica, os 

textos antropológicos são eles mesmos interpretações e,  

na verdade, de segunda e terceira mão. Por definição, 

somente um “nativo” faz a interpretação em primeira 

mão: é a sua cultura.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Nas comunidades, os sócios (as) das casas de sementes 

se encorajaram para reviverem as tradições alimentares 

e recuperar as variedades de sementes desaparecidas a 

exemplo do milho, feijão, fava, arroz [...] frutíferas, 

hortaliças e ervas medicinais. Para enfrentar o modelo de 

agricultura convencional os sócios (as) passam por um 

processo de transição agroecológica buscando 

alternativas de manejos sustentáveis e de cuidados com 

a terra. Os guardiões (as) das sementes vinculados à RIS 

encontraram estímulo e aprendizado necessário para 

fortalecer a agroecologia, defender a agrobiodiversidade 

e a soberania alimentar.    

A produção de alimentos é prioritária para o consumo 

familiar, o excedente é direcionado para programas do 

governo como Programa de Aquisição de Alimentos-

PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE, localidades vizinhas ou em feiras da agricultura 

familiar. No aspecto da geração de renda familiar existe 

um processo de organização e gestão de feiras da 

agricultura familiar que atualmente vem ocorrendo de 

forma sistemática nos municípios de Morrinhos, 

Massapê, Forquilha e Santana do Acaraú proporcionando 

a comercialização dos produtos agrícolas e artesanais 

envolvendo homens, mulheres e jovens no processo de 

inserção social e segurança alimentar das famílias,  

estimulando o comercio justo e solidário.  

Atualmente, parte das casas de sementes contam com 

roçados comunitários na perspectiva agroecológica e 

com a finalidade de produzir sementes diversificadas 

com vistas de resgatar  sementes quase extintas. O 

cuidado deste espaço coletivo é feito por mulheres e 

homens e as contribuições nos trabalhos variam e 
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respeitam as limitações físicas, temporais e de gênero de 

cada um e cada um (a).   

Outro fator de grande importância destacado  por esta 

organização popular é festa da colheita que como o 

próprio nome sugere é um momento de celebrar a 

colheita em um encontro entre pessoas e histórias que 

valorizam e também preservam a cultura local: reisado, 

quadrilha, fogueira, forró pé de serra.  Além do mais é um 

grande momento de partilha de alimentos diversos da 

cozinha sertaneja.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A RIS constitui um dos principais instrumentos de 

emancipação dos agricultores que se envolvem no 

processo de cuidado e preservação das sementes e 

desencadeia diversas relações desde as relações de troca 

de sementes, saberes, aprendizagens e intercâmbios de 

experiências dentro do território. Trabalha em todas as 

suas instâncias o método de formação a partir da 

realidade local e pauta seus processos formativos tendo 

em vista a organização da base e a agricultura 

agroecológica. As formações pautam sempre a 

consciência da luta de classes e de forma transversal a 

garantia de direitos. Vale ressaltar também que a Rede 

tem como compromisso refletir as questões de gênero e 

o fortalecimento da organização da juventude 

camponesa.  

O processo organizativo a partir das Casas de Sementes 

unifica a luta e a resistência dos povos da Microrregião 

Norte, desencadeia questões essenciais para a existência 

de uma vida digna como a luta pela terra, a garantia de 

água, tecnologias de convivência com o Semiárido para 
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a permanência no campo, soberania alimentar e 

principalmente autonomia para homens e mulheres.  

Nessa perspectiva a Rede busca um modelo de 

desenvolvimento pautado na organização dos 

agricultores (as) a partir de manejos agroecológicos,  

valorizando a identidade das comunidades e na luta 

contra as sementes transgênicas ou o uso de insumos 

químicos.  

Em outras palavras, traduzidas pela fala dos agricultores 

(as), a RIS e as sementes crioulas são vida, 

multiplicação, renovação de esperanças, revolução, 

união, transformação, lutas e resistências.  De fato, é a 

teimosia dos camponeses (as) que se traduz em 

organização popular, produzindo alimentos saudáveis a 

partir do manejo ecológico com as sementes crioulas,  

resistindo e se contrapondo as grandes corporações 

transacionais produtoras de venenos e transgênicos.  
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IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE 

SEMENTES CRIOULAS NO CONTEXTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, NO OESTE 

POTIGUAR 

Karinny Alves da Silva  
Aline de Souza Maia 

Alexandre de Oliveira Lima  

1. INTRODUÇÃO 

A sedentarizarão da humanidade foi fruto de um longo 

processo de adaptação as condições ambientais,  

viabilizado pela combinação de um processo 

investigativo para seleção de espécies vegetais que 

contribuíram para aumentar a oferta alimentar das 

famílias. Com esse processo, foi possível viabilizar a 

domesticação das plantas silvestres, através do 

surgimento e expansão da agricultura.  

Assim, o processo de utilização das “sementes crioulas” 

faz parte da história da relação da humanidade com os 

vegetais cultivados, que perdurou por milhares de anos. 

Para Londres (2014) uma característica fundamental 

dessas sementes é sua ampla diversidade genética. O 

manejo de diversas variedades para cada espécie 

cultivada (além do plantio consorciado de várias 

espécies) constitui uma importante estratégia para 

agricultores familiares, especialmente aqueles que 

ocupam regiões de clima instável. Porém, com o 

surgimento da Revolução Verde, ocorreram profundas 

modificações nos sistemas de produção, a partir da 

incorporação de insumos industriais (agrotóxicos, 

adubos, sementes melhoras em campos experimentais).  
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No semiárido brasileiro, são escassos os estudos que 

busquem identificar a diversidade vegetal ainda existente 

e cultivada por agricultores familiares. Esses materiais 

por serem cultivados por várias gerações desenvolveram 

uma forte capacidade de adaptação as condições 

climáticas, aos diversos tipos de solos e diferentes tipos 

de manejo. Nesse sentido, o objetivo do presente projeto 

de pesquisa foi identificar as variedades ainda cultivadas 

por agricultores familiares inseridos no contexto do 

Oeste Potiguar, semiárido do Rio Grande do Norte.  

2. ÁREA DE ESTUDO 

A presente pesquisa foi desenvolvida nos municípios de 

Apodi, Severiano Melo, Rafael Godeiro, Paraú, 

Upanema, Governador Dix Sept Rosado e Portalegre e 

São Miguel, localizados no Oeste Potiguar do Rio 

Grande do Norte.  

3. METODOLOGIA 

Existe um conjunto de métodos (Diagnósticos Rápidos 

Participativos – DRP’s, Métodos das Quatro Flolhas, 

etc.) e técnicas que são utilizados para caracterizar a 

agrobiodiversidade (sementes crioula s) existente nas 

comunidades rurais, para diferentes propósitos, tendo 

todos eles em comum a valorização dos conhecimentos,  

tradições e práticas que as famílias utilizam em seus 

agroecossistemas.  

Nesta pesquisa, foi feita uma adaptação da Metodologia 

Participativa de Registro da Agrobiodiversidade 

Comunitária proposta por Subedi et al. (2009). Segundo 

esses autores, a base da metodologia é a listagem das 

sementes crioulas que a comunidade entende que possui 
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algum valor, como estratégia de documentar os recursos 

genéticos existentes nas comunidades.  

Nesse sentido, foram realizadas 9 oficinas participativas,  

sendo uma em cada município, sempre mobilizadas pelo 

Sindicado dos Trabalhadores Rurais e contando com a 

participação de agricultores e agricultoras que possuem 

a prática da guardar sementes (guardiões das sementes 

crioulas).  

Durante a atividade foram aplicados questionários semi 

estruturados, onde os participantes responderam as 

seguintes questões: nomes das variedades que ainda 

utilizam em suas plantações, onde costumam repor as 

sementes e quais variedades chegaram a plantar e hoje 

não mais dispõem. Os dados obtidos foram compilados 

em foram de gráficos utilizando o software Excel 2013. 

As informações sistematizadas de todos os municípios 

foram depois apresentadas e validadas em um seminário 

regional realizado no município de Apodi/RN.  

4. RESULTADOS E DISCURSSÃO 

A partir da Figura 1 foi possível observar que as 

principais sementes conservadas pelos guardiões dos 

municípios pesquisados são as de feijão e milho, 

representando juntas mais de 50% do total. Estudos 

realizados por Nuñez e Maia (2006), sobre as sementes 

crioulas, no estado do Rio Grande do Sul, também 

identificaram resultados semelhantes,  das 150 

variedades de sementes existentes, 60 eram de feijão e 

30 de milho.  

Figura 1: Principais espécies de sementes crioulas conservadas 

pelos agricultores e agricultoras familiares nos municípios 

pesquisados. 
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Fonte: dados da pesquisa, 2018  

A predominância do feijão está relacionada, 

principalmente, pela sua importância para com a 

segurança alimentar das famílias. Já o milho, está tanto 

ligado diretamente ao consumo das famílias como para o 

consumo animal. O feijão e o milho têm grande 

importância socioeconômica no Brasil. O primeiro é um 

dos principais componentes da dieta alimentar brasileira.  

Já o segundo, é caracterizado pelas diversas formas de 

sua utilização, que vai desde a alimentação animal e 

humana, até a indústria de alta tecnologia (KUSDRA, 

2012). 

O estudo também procurou identificar quais variedades 

crioulas deixaram de ser plantadas nos nove municípios 

pesquisados. Em cinco destes, foram identificados 

erosão genética ou perda de variedades crioulas. Sendo 

as mais relevantes, as variedades de feijão (rabo de peba, 

lisão e coruja) e a variedade de milho denominada de 

meio metro.  

A perda desses materiais pode estar relacionada com os 

seguidos anos de secas e com o avanço das práticas e 
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técnicas advindas da Revolução Verde. Diante desse  

quadro, a pesquisa avaliou a principal fonte de reposição 

do material genético que se perdia. Assim, em mais de 

80% dos municípios a principal fonte de reposição está 

ligada a família ou comunidade (Figura 2). Em pesquisa 

Proença e Souza (2017) retratam o quão é comum a troca 

de sementes entre agricultores, afirmando que, as 

sementes/mudas manejadas pelos agricultores são 

adquiridas por meio de trocas e/ou presentes de amigos 

(49%) ou doações de instituições (20%) e compras em 

eventos/feiras de agro biodiversidade (15%) ou 

agropecuárias (16%).  

Figura 2: Avaliação das principais fontes para reposição das 

sementes crioulas perdidas.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018  

5. CONCLUSÕES 

Mesmo diante do avanço do Agronegócio e dos seguidos 

anos de seca, os agricultores familiares do Oeste 

Potiguar ainda mantêm a tradição de guardarem e 

cultivarem suas sementes crioulas, sendo as principais 

variedades de feijão e milho. Tendo em vista que estes 
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adquirem principalmente com a família, passada geração 

a geração nota-se a resistência desses produtores e 

produtoras rurais diante das mudanças na produção 

agrícola.  

É importante ressaltar a necessidade da realização de 

mais pesquisas sobre essa temática e a criação de 

políticas públicas de distribuição de sementes crioulas, 

que possam levar em consideração essa estratégia de 

convivência com o semiárido.  
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OS DESAFIOS DAS MULHERES ASSENTADAS NA 

COMUNIDADE CANSANÇÃO, COCAL-PIAUÍ 

Mariane Braga Ribeiro  

Thalia Santos de Araujo  

Antônia Francisca Lima 
Josemi Medeiros da Cunha 

1. INTRODUÇÃO 

As mulheres do campo têm enfrentado um número 

significativo de desafios no cotidiano dos assentamentos 

rurais. Na medida em que precisam conciliar as 

atividades do lar, o cuidado dos filhos, a produção 

agrícola e os desafios de acesso a renda para sustentar 

suas famílias. Essas questões parecem repercutir 

diretamente em suas autonomias e no reconhecimento de 

seus papeis sociais no mundo rural.  

Estudando as relações de gênero no mundo rural, os 

dados do censo agropecuário de 2017 evidenciaram as 

desigualdades no acesso a terra entre homens e mulheres.  

Uma vez que retrataram que somente cerca de 30% das 

propriedades rurais são gerenciadas por mulheres (IBGE, 

2017). 

Sobre as questões de gênero, Barbosa (2013) destaca que 

esse processo implica mulheres e homens com iguais 

condições para exercer todos os seus direitos e deveres 

para contribuir para o desenvolvimento nacional nos 

âmbitos políticos, econômicos, sociais e culturais,  

podendo receber os benefícios de seus resultados. No 

entanto, muitas vezes a questão das políticas públicas no 

país, não atendem as necessidades das mulheres da 

mesma maneira que contemplam os homens, 
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configurando assim em uma condição de desigualdades 

de oportunidades entre os diferentes grupos sociais.  

O papel desempenhado pela mulher no meio rural sempre 

esteve ligado a um trabalho de certa forma considerado 

invisível. No entanto com o crescimento e a importância 

que a agricultura familiar vem conquistando no cenário 

brasileiro, no que concerne ao abastecimento de cerca de 

70% das necessidades alimentares do país (SEAD, 2017); 

bem como a criação dos assentamentos rurais como 

forma de redistribuição de terras é mister salientar a 

participação feminina nesse cenário, que ela aparece 

como protagonista no processo de mobilização na luta 

pelo acesso à terra.  

Assim, segundo Valenciano (2005) e Medeiros (2008), 

estas ações ou momentos tem o potencial de democratizar 

as decisões entre homens e mulheres, na medida  em que 

a distribuição de tarefas não fica limitada as condições 

de gênero. 

2. DISCUTINDO O TEMA 

O estudo publicado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (BRASIL, 2006) constatou que a questão do 

trabalho feminino em atividades agropecuárias não tem 

sido devidamente reconhecida no mundo rural brasileiro.   

A invisibilidade do trabalho feminino se expressa 

inicialmente no fato das mulheres trabalharem sem 

remuneração. Cerca de 40% das mulheres que 

trabalhavam em atividades agropecuárias não usufruíram 

do status de trabalhadoras, porque têm jornada de 

trabalho inferior a 15 horas semanais e/ou são ocupadas 

nas atividades de autoconsumo, porque não declaram as 
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horas dedicadas, por exemplo, aos cuidados com a 

criação, com a fruticultura/ horticultura (essas duas 

categorias não contavam como trabalho propriamente 

dito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

do IBGE até o começo da década de 1990) (BRUSCHINI, 

2006). 

A presença das mulheres rurais na produção agrícola é 

um fato. Mesmo na invisibilidade,  não se pode negar que 

elas estão ocupando terra, plantando e colhendo, e 

cultivando o desejo de ter uma terra livre e usufruí -la 

com seu trabalho. Presentes na casa, no quintal, na roça 

e na luta pela terra, as mulheres lutaram pelo direito de 

serem reconhecidas como trabalhadoras. A emergência 

das mulheres rurais nos movimentos sociais 

proporcionou seu reconhecimento como sujeito político, 

rompendo sua invisibilidade como trabalhadora.  

No entanto, diversos estudos apontam (NEVES; 

MEDEIROS, 2013) que as at ividades das mulheres rurais 

não estão apenas circunscritas aos trabalhos domésticos,  

pois elas também realizam atividades nas lavouras e na 

produção de alimentos, que muitas vezes não são 

reconhecidas como parte produtiva da agricultura.  

3. MATERIAL E MÉTODO 

A pesquisa é do tipo descritivo -exploratória, com 

abordagem qualitativa. Foi realizada no Assentamento 

Cansanção, área rural do município de Cocal (Piauí), 

com economia baseada na agricultura de subsistência e 

ainda detém a maior parte da população vivendo na zona 

rural, cerca de 53,9% das pessoas (IBGE, 2016).  
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O município está localizado a 160 metros de altitude e 

apresenta as coordenadas geográficas de latitude 

03º28’19” Sul e longitude 41º33’27” Oeste, integrando o 

litoral Norte do Estado, e distante 226 km da capital do 

estado. Apresenta vegetação de caatinga e situa -se na 

Mesorregião do Norte Piauiense na Microrregião do 

Litoral Piauiense, e com base na regionalização do 

Estado em Territórios de Desenvolvimento situa -se no 

território da Planície Litorânea.  

O Assentamento foi criado no ano de 2008 e inaugurado 

dia 18 do mês de abril de 2009, assentando 20 famílias 

da comunidade, em uma área de 235,48 hectares. As 

terras foram adquiridas com recursos do crédito 

fundiário (LIMA, 2019).  

Os questionários e as entrevistas semiestruturadas foram 

aplicadas, com as 06 (seis) trabalhadoras rurais 

assentadas no local, que perfazem 30% do total dos 

assentados (LIMA, 2019). Salientando, que o critério 

adotado foi a posse da propriedade.  

Para efetivação da pesquisa foi realizada duas campanhas 

de campo, uma no período seco e outra no período 

chuvoso, cada uma contemplando 05 visitas na 

comunidade, totalizando 10 visitações. Todas as etapas 

de campo foram seguidas de observações diretas e 

anotações em diários de campo das atividades 

desenvolvidas diariamente pelas mulheres.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise do perfil socioeconômico das participantes da 

pesquisa mostrou que a totalidade das entrevistadas, seis 

mulheres, apresentam idade que variou entre 25 e 67 
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anos, sendo que somente uma estava acima de 60 anos. 

Nesse contexto, a maioria é casada ou mantém união 

estável, e apenas uma é viúva, sendo que, cinco 

assentadas tem filhos, destes pelo menos três estão 

envolvidos com a atividade agrícola .  

Os principais alimentos cultivados pelas participantes 

eram feijão, milho, mandioca e hortaliças e uma 

entrevistada trabalha com beneficiamento do caju para a 

produção de diversos subprodutos como cajuína, doces, 

licores, farofas, hamburguês entre outros .  

Para aquisição das terras, as assentadas (os) além de 

possuírem pouca ou nenhuma terra, precisavam ser 

sócias do sindicato dos trabalhadores rurais do 

município, bem como posteriormente tornarem-se 

associadas da Associação dos Trabalhadores (as) 

Familiares do Cansanção, sendo este um pré-requisito 

para todos os assentados (as) tomarem posse dos lotes.  

Em anos anteriores algumas assentadas faziam parte das 

lideranças do assentamento, ocupando cargos como 

secretárias e vice-presidência. Entretanto, atualmente 

nenhuma assentada ocupa mais cargos na diretoria,  

predominando a “masculinização” nos cargos.  

Em relação ao impacto positivo da vida de assentadas, 

uma das entrevistadas destacou a melhoria na qualidade 

de vida e de saúde de seus familiares. Uma vez que  o 

acesso a saúde dentro do assentamento, trouxe resultados 

significativos para os assentados. Sendo dessa maneira,  

um fator positivo desde da vinda ao assentamento.  

[. . .] Para falar a verdade mudou muito para melhor[.. .] foi tanta 

coisa boa que eu nem sei .. ..saúde primeiramente, os meninos custa 
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a adoecer, só pega uma gripezinha e passa logo, os animais morreu 

só um pouquinho aí parou, pronto não morreu mais não(R1).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com a nítida contribuição das mulheres para o 

desenvolvimento do assentamento a dominação 

masculina ainda atua intensamente sobre a questão de 

gênero, ainda tornando invisível o reconhecimento dos 

seus trabalhos e suas lutas. É nesse contexto, que o 

presente trabalho se propôs a apresentar a história e as 

questões relacionadas a essas mulheres, para que se 

possa conhecer, entender e valorizar a participação delas 

na trajetória do assentamento Cansanção.  

Deste modo, o estudo revela a importância de reconhecer 

o papel das mulheres como donas dos lote, e portanto 

pessoas empoderadas, mas sem deixar de considerar que 

as conquistas obtidas até aqui são o início de uma 

mudança ainda mais ampla, que acreditamos já estar em 

curso não apenas no meio rural, mas em toda a sociedade.  

Agradecimentos: Às Assentadas do Assentamento 

Cansanção. 
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GEOGRAFIA, GÊNERO E “MULHER 

CAMPONESA”: TERRITORIALIDADE E 

EMPODERAMENTO RESGATADOS PELA 

FOTOGRAFIA NO SERTÃO CENTRAL 

CEARENSE 

Daiany Kelly de Almeida Tavares  

Camila Freire Sampaio  

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem a intenção de analisar a função 

da imagem fotográfica enquanto instrumento de 

fortalecimento da identidade das mulheres camponesas 

no sertão central cearense. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa de campo no assentamento rural Recreio,  

localizado no município de Quixeramobim -Ceará. Trata-

se de um estudo de caso e relato de experiência, que teve 

como ponto de partida a exposição fotográfica realizada 

pelo projeto denominado Severinas Mulheres do Sertão, 

projeto contemplado com primeiro lugar no edital da 

Fundação Nacional de Artes (Funarte).  

O projeto busca dar visibilidade e valorizar o papel das 

mulheres camponesas a partir de fotografias em que elas 

são as protagonistas, trabalhando assim aspectos que 

envolvem desde a autoestima até o reconhecimento da 

importância de suas atividades cotidianas. Nesse sentido, 

compreender o processo de empoderamento feminino 

diante dos paradigmas opressores que são impostos pela 

sociedade patriarcal, intensificados pelo modo de 

produção capitalista – essencialmente marcado pelo 

domínio da força, da segregação, revela-se uma cultura 

de subordinação do feminino que se estabelece há 

séculos, exige assim, um debate sobre as questões de 
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gênero, sobretudo em espaços como o sertão cearense, 

onde o patriarcado e suas repercussões machistas são 

culturalmente enraizadas e a subjugação das mulheres 

ainda é naturalizada.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

Pautar as relações entre geografia e gênero é algo muito 

recente na história da ciência geográfica, pois a 

invisibilidade feminina esteve por muito tempo presente 

na construção dessa ciência. Entretanto, esses 

questionamentos só começaram a ser pensados por volta 

dos anos 70. Para a autora Joseli Maria Silva, uma das 

maiores pesquisadoras sobre Geografia e Gênero na 

atualidade, a abordagem de gênero na geografia não deve 

ser entendida apenas sobre um estudo de mulheres, e sim, 

como uma possibilidade cient ífico-político de denúncia 

das desigualdades presente na organização de uma 

sociedade sexista.  

Partindo desse ponto de desigualdades e invisibilidade 

da mulher na sociedade, em especial a mulher camponesa 

do Sertão Central cearense, onde o patriarcado e suas 

expressões machistas constituem-se traço cultural 

fortemente enraizado. Se faz importante pensar essas 

relações de gênero, que se dão através da dinâmica das 

relações sociais, que acabam condicionando a mulher a 

relações de subordinação/dominação, pois elas 

repercutem nos diferentes processos de produção do 

espaço geográfico. Segundo Joan Scott (1990, p. 14), 

gênero “é um elemento constitutivo das relações sociais,  

baseado em diferenças percebidas entre os sexos, e, 

gênero é a maneira primordial de significar relações de 

poder”. Dessa forma, estudar gênero na perspectiva da 
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Geografia implica estudar distintas formas de 

apropriação, dominação e usos do espaço, desde os mais 

ostensivos aos mais sutis, a partir de relações de poder, 

ou seja, da produção de territórios/territorialidades.  

A fundamentação teórica parte do pressuposto do 

território enquanto elemento construtor de identidade 

territorial. As relações sociais inerentes aos territórios 

constituem as ações de poder, o chamado campo de 

forças, definindo a territorialidade existente. Portanto, 

compreender como as mulheres camponesas se 

relacionam com o espaço exige o estudo das 

territorialidades, tendo em vista que territorialidade se 

refere sempre a relação entre seres humanos mediatizada 

pelo espaço.  

Para Souza (2008) a territorialidade remete a algo 

extremamente abstrato, que faz de um espaço um 

território. Haesbaert (2009) trata de territorialidade 

enquanto aspecto simbólico, já que para ele o território 

carrega sempre, de forma indissociável, uma dimensão 

simbólica ou cultural em sentido estrito, além da 

dimensão material, incluindo, portanto, um conjunto de 

representações sobre o espaço ou o imaginário 

geográfico que não apenas move, como integra de 

maneira indissociável estas relações.  

3. MATERIAL E MÉTODO 

Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso que 

teve como ponto de partida a exposição fotográfica 

realizada pelo projeto denominado Severinas Mulheres 

do Sertão. O projeto Severinas é sobre mulheres que 

vivem no campo e retrata, através da fotografia, seus 

cotidianos, buscando dar visibilidade e valorizar o papel 
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das mulheres camponesas, colocando essas como 

protagonistas das imagens. O projeto é desenvolvido por 

duas mulheres, Mayara Albuquerque e Maria Oliveira, 

que residem no município de Quixeramobim -CE e levam 

para as comunidades rurais a Exposição Severinas 

Mulheres do Sertão, resgatando a importância dessas 

mulheres e mostrando o quanto seus trabalhos realizados 

dentro de seus ambientes domésticos e suas experiências 

vividas são importantes para a construção das suas 

territorialidades.  

A exposição analisada foi realizada no Assentamento 

Recreio no município de Quixeramobim Ceará. O local 

escolhido para a amostra das fotográfica, foi uma 

pequena escola da comunidade, no dia 20 de julho de 

2019. Através de observações e análises, pôde-se 

constatar a importância desse projeto e o quanto o mesmo 

contribui para com o empoderamento e fortalecimento da 

identidade das mulheres camponesas, que permitiram ser 

fotografadas e mostraram um pouco de suas histórias, no 

contexto das lutas por territorialidades na convivência 

com o semiárido.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma abordagem da perspectiva feminina na construção 

do espaço exige um olhar atento ao cotidiano e esse é um 

dos resultados obtidos através desta pesquisa que 

envolveu a exposição fotográfica com as imagens de 

mulheres camponesas no seu dia a dia, comprovando o 

quanto essas mulheres são protagonistas e agentes 

produtoras do seu espaço, o quanto a imagem se coloca 

como construtora da identidade e territorialidades das 

mulheres camponesas do Assentamento Recreio.  
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Compreender a fotografia como um instrumento de 

poder, ao dar visibilidade às mulheres camponesas, pode 

ser entendido como resistência, que através da imagem 

de mulheres camponesas, mostra o fortalecimento do 

empoderamento das mesmas. Nesse sentido, vale citar a 

autora Sharma, Batliwala, em “Conceituando 

‘empoderamento’ na perspectiva feminista”, de Cecília 

M. B. Sardenberg: 

“O termo empoderamento se refere a uma gama de atividades, da 

assertividade individual até à resistência, protesto e mobilização 

coletivas, que questionam as bases das relações de poder. No caso 

de indivíduos e grupos cujo acesso aos recursos e poder são 
determinados por classe, casta, etnicidade e gênero, o 

empoderamento começa quando eles não apenas reconhecem as 

forças sistêmicas que os oprimem, como também atuam no sentido 

de mudar as relações de poder existentes. Portanto, o 

empoderamento é um processo dirigido para a transformação da 

natureza e direção das forças sistêmicas que marginalizam as 

mulheres e outros setores excluídos em determinados contextos” 

(1994, p. 130). 

Sendo assim, pode-se afirmar que a fotografia se 

apresentou como elemento potenci alizador para o 

processo de empoderamento dessas mulheres, onde as 

mesmas são vistas e ouvidas, conquistando 

reconhecimento social e cultural. Iniciasse assim, um 

processo de transformação, no qual essas mulheres 

camponesas começam a se enxergarem como 

protagonistas fundamentais na construção dos seus 

territórios, mudando as relações de poder existentes, no 

qual o gênero feminino foi submetido a práticas de 

opressão e submissão na sociedade patriarcal do sertão.  
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Figura 1: Mulheres do Assentamento Recreio ao final da exposição 

Severinas Mulheres do Sertão  

 

Fonte: Mayara Albuquerque (2019) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a finalidade de analisar a função da imagem 

fotográfica como um instrumento de fortalecimento da 

identidade e territorialidade, estabelece assim, um novo 

padrão de olhar sobre a importância do empoderamento 

e o reconhecimento dessas mulheres camponesas , como 

construtoras dos seus territórios. Conclui -se que a 

imagem fotográfica constituiu -se instrumento potencial 

de poder, ao dar visibilidade às mulheres camponesas do 

assentamento Recreio, localizado no município de 

Quixeramobim-Ceará que, ainda de maneira incipiente, 

embora algumas ainda tragam consigo muito fortemente 

os traços de submissão da cultura patriarcal, iniciam uma 

profunda ruptura no modelo social, econômico, político 

e cultural. Concluímos que a experiência de se enxergar 

enquanto protagonistas nas fotos durante a exposição, 

que ocorreu em clima de alegre conquista, contribuiu 

para o fortalecimento da identidade das mulheres 
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camponesas do assentamento Recreio, possibilitando que 

passassem a se ver como sujeitos importantes e ativas na 

construção dos seus espaços.  
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TERRITORIALIZAÇÃO DOS POVOS 

TRADICIONAIS INDÍGENAS TREMEMBÉ EM 

ITAREMA/CE 

Aline Pinto Medeiros Oliveira  

Evandro de Sales Souza  

 

1. INTRODUÇÃO 

O Povo Indígena Tremembé, localizado no distrito de 

Almofala em Itarema compreende uma região conhecida 

por Córrego do João Pereira, que envolve o Capim -açu, 

São José e Telhas, e chamada por Chaves (1973) de “ 

“Grande Almofala” área esta que a Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI) já regularizou, estão situados não 

somente no Ceará, mas também em parte do Maranhão. 

O aldeamento Tremembé de Itarema é o mais conhecido 

aldeamento indígena do Ceará. Em aproximadamente 

1857 foram doadas terras para o povoamento dos índios 

da região.  

De lá para cá os índios Tremembé têm sido resistentes 

em sua cultura: modos de vida, espiritualidade, 

relacionamento com a natureza, saberes estes que vêm 

sendo repassados de geração após geração.  

As lutas pela demarcação de terras têm tido muitos 

dissabores principalmente com os latifundiários bem 

como os donos de empresas como a Ducôco, por 

exemplo. Estas têm cada vez mais tomado espaço que de 

direito é dos povos Tremembé, luta essa que já afastou 

vários moradores indígenas da região, abandonando seus 

lares, sua cultura.  
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Em pesquisas de outros estudiosos constatou-se que não 

somente as terras povos tradicionais indígenas foram se 

perdendo ao longo do tempo como também seu dialeto, 

já perdendo um pouco de sua identidade. Mas, constatou -

se que um dos rituais ainda continua v ivo na história da 

cultura dos Tremembé como é o caso do Torém, por 

exemplo, dança típica indígena Tremembé a qual é usado 

bebida típica o Mocororó ao acompanhamento de 

instrumentos musicais (OLIVEIRA, 1998).  

Assim, pode-se dizer que segundo Freire (2006)  a 

Extensão Universitária é uma forte premissa no que tange 

a oportunizar a Universidade a ter um relacionamento 

mais próximo com os coletivos não somente indígenas,  

mas também quilombolas, ribeirinhos e outros. Paulo 

Freire ver na Extensão Universitária um fator 

humanizador no que corresponde a conhecer melhor 

esses coletivos como um ato político, humano e cultural 

que torna o espaço educativo dialógico e democrático.  

[. . .] a universidade descobre e desenvolve instrumentos que a 

aproximam dos setores populares, tanto mediante a ação concreta 

de alfabetização, quanto mediante a elaboração de metodologias 

de interação entre o saber técnico-científico e as culturas 

populares. (FREIRE 2006, p. 17). 

Compreende-se que as Universidades devem ter um 

conceito de extensão como atividades desenvolvidas na 

formação intelectual e profissionalmente, com o objetivo 

de atuar de modo comprometido, competente e de 

maneira cidadã consciente com a transformação da 

realidade, induz a cada ente pertencente as academias um 

senso de urgências as inúmeras demandas sociais, como 

esta de dar mais visibilidades aos muitos coletivos de 

nosso país.  
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Por isso, este estudo tem por objetivo: refletir sobre a 

luta dos povos tradicionais indígenas Tremembé pela 

demarcação de suas terras no conf lito com empresários e 

latifundiários que podem de uma vez por todas extinguir 

cultura indígena Tremembé com grande perca do 

patrimônio cultural da humanidade.  

A metodologia abordada é do tipo bibliográfico e desta 

feita caracterizada por Minayo (2008) com o um estudo 

também social, no qual examinou-se publicações bem 

específicas que trataram desde o processo de colonização 

até a luta dos povos tradicionais indígenas pela 

territorialização (SANTOS, 2012; VALLE, 2001; 

BORGES, 2010). 

Portanto, este estudo é importante na compreensão da 

luta dos Tremembé no processo de aquisição de suas 

terras para que assim sua cultura possa ser propagada e 

fortalecida a cada geração indígena que se formar, bem 

como no fortalecimento de estudos posteriores.  

2. DESENVOLVIMENTO  

O estudo fundamenta-se em Santos (2012) que vem 

tratando sobre os conflitos e as resistências dos 

indígenas Tremembé de Itarema. Valle (2001) confirma 

a resistência indígena na região do distrito de Itarema 

especificamente em Almofala e Borges (2010) retra ta a 

história de todo o processo de colonização brasileira 

iniciada no século XVI até os dias de hoje.  

A metodologia abordada é do tipo Bibliográfico e deste 

feita caracterizada por (Minayo, 2008) como um estudo 

também social, no qual examinou-se publicações bem 

específicas que trataram desde o processo de colonização 
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até a luta pela territorialização que tem sido um processo 

doloroso provocado tanto pelos latifundiários como 

pelos donos de empresas como a Ducocô, que segundo 

documentários: “As Caravelas Passam”, por arqueólogos 

da Universidade do Rio Grande do Sul,  têm sido 

ameaçados a deixarem suas terras. A luta também destes 

envolve-se com as empresas de energia eólica que 

também têm avançado território.  

Portanto, este estudo é importante na compreensão  da 

luta dos Tremembé no processo de aquisição de suas 

terras para que assim sua cultura possa ser propagada e 

fortalecida a cada geração indígena que se formar, bem 

como no fortalecimento de estudos posteriores.  

Assim, a luta indígena vem acontecendo desde a 

colonização, escravidão, missões e se perpetua até os 

dias de hoje. A luta pela demarcação de terras, 

visibilidade étnica e cultural nos parece ser a luta maior. 

Suas crenças, seus costumes, seu modo de vida, 

espiritualidade e misticismo concretizam -se quando este 

coletivo passa a ter visibilidade e protagoniza em meio a 

sociedade e a Universidade também seus conhecimentos 

(SHAW, 1982). 

Mas, estes têm sido impedidos de protagonizarem seu 

modo de vida, cultura, etnia em vistas as demandas dos 

latifundiários e empresários para satisfazerem seus 

próprios interesses. Os indígenas Tremembé precisam 

com urgência de proteção, visibilidade social, 

protagonização social e principalmente libertação 

opressiva (FREIRE, 1996). 

Compreende-se então que é importante a participação 

popular e principalmente de coletivos: indígenas,  
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quilombolas, extrativistas, terreiros etc., dentro das 

categorias do Ensino Superior que eclode na ecologia de 

saberes e desta feita na formação profissional.  

Essa participação intercultural na garantia de maior 

visibilidade coletiva fortalece a práxis pedagógica e 

oportuniza a inovação pedagógica na Universidade, em 

toda a sua dimensão como um processo educativo, 

cultural e científico que vem a articular o ensino e a 

pesquisa numa relação indissociável a transformar a 

relação entre universidade e sociedade. (CORREA, 

2003). 

Nesse sentido segundo Ferrão Candau (2010) ele vê a 

extensão como um forte aliado na intenção e na 

protagonização de saberes juntando ao testado e 

infelizmente ao já monopolizado pela Universidade. A 

Universidade pode mudar em suas ações, através de 

inicialmente da inclusão desses coletivos no contexto 

universitário que vai desde a inclusão, interculturalidade 

até a inovação pedagógica. Essas três devem oportunizar 

mudança e justiça social bem como a atitudes que 

proporcionem um mundo mais justo e igualitário, para 

que este coletivo possa ter mais visibilidade social estar 

inserido na sociedade e desfrutar com igualdade e sem 

inocência dos bens comuns da humanidade.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A universidade tem um papel fundamental na superação 

das muitas questões sociais que tem adoecido e até 

mesmo enfraquecido as pessoas enquanto sociedade. Ela 

tem sido desafiada no enfrentamento de enfermidades 

que assolam as comunidades não som ente indígenas, mas 

quilombolas, ciganas, extrativistas,  pescadores 
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artesanais, comunidades de terreiro, ribeirinhos e muitos 

outros coletivos distribuídos em nosso país que são 

invisíveis pela sociedade visível (SANTOS, 2008).  

Portanto, a Universidade enquanto instituição social 

precisa se preparar para a abrangência social que 

envolvam mais temáticas: sociais, culturais,  

educacionais e políticas. Assim, a reflexão aqui proposta 

sobre a luta dos povos indígenas Tremembé por suas 

terras até os dias de hoje ainda não está garantida. Há 

uma lei que reconhece a cultura dos povos indígenas que 

foi produzida pelo Deputado Estadual Renato Roseno, 

Lei nº 17.165, de 02 de janeiro de 2020, que reconhece a 

existência, a contribuição e os direitos dos povos 

indígenas do Estado do Ceará, mas que não garante a 

moradia de suas terras. A luta destes povos tradicionais 

pela demarcação de terras é ainda a luta mais constante 

destes povos. 

A Universidade como instituição promotora da inclusão 

social não pode fechar os olhos por esta causa em 

contribuir no fortalecimento e resistência cultural, esta 

causa deve produzir em cada pesquisador sensibilidade e 

principalmente atitudes, bem como mais estudos para 

que se desenvolvam mais projetos de estudos voltados 

para esses coletivos para a protagonização e visibilidade 

social destes.  
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO COM 

UTILIZAÇÃO DA MATRIZ FOFA EM 

COMUNIDADE AUTOIDENTIFICADA INDÍGENA 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

Jacqueline Cunha de Vasconcelos Martins  

Alan Martins de Oliveira  

Edson Vicente da Silva  

1. INTRODUÇÃO 

Comunidades indígenas têm lutado pelo reconhecimento 

étnico e demarcação tardia de suas terras no Rio Grande 

do Norte – RN contemporâneo, com processo de 

autoidentificação e reivindicação oficializado desde 

2005 (GUERRA, 2017; VIEIRA e KÓS, 2017). Uma 

destas é a Comunidade Mendonça do Amarelão, da etnia 

Potiguara, que está localizada na microrregião do Mato 

Grande, zona rural do Município de João Câmara -RN. 

Segundos dados da Associação Comunitária do Amarelão 

– ACA (2018), a comunidade tem população estimada em 

1.100 pessoas e cerca de 300 famílias.  

A matriz FOFA, expressão acrônima para “Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças”, é a tradução do 

inglês da matriz de análise “SWOT –  Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities e Threats” (HOFRICHETER, 

2017). O uso da ferramenta é importante para 

diagnosticar as diversas influências positivas e negativas 

em uma comunidade ou organização, destacando suas 

origens internas (forças e fraquezas) e externas 

(oportunidades e ameaças) (SEBRAE, 2017).  

Alguns estudos que utilizaram a matriz FOFA, como 

ferramenta de planejamento em comunidades 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  1  

 

52 
 

tradicionais, merecem destaque. (MARDAN et al., 2001; 

FALCÃO, 2015; GOMIDE et al., 2015 e FILGUEIRA, 

2019).  

Diante das experiências descritas, esta  ferramenta de 

levantamento participativo tem demonstrado ser um 

procedimento metodológico eficiente como subsídio 

essencial na construção do plano de ações em 

comunidades.  

A Agenda 2030, elaborada pela Organização das Nações 

Unidas – ONU, prevê ações que promovam a 

sustentabilidade por meio dos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, dentre os quais 

estão contemplados aspectos relacionados a melhoria da 

qualidade de vida e reconhecimento dos direitos dos 

povos indígenas (ONU, 2015). Assim, em consonância 

com os ODS, o objetivo desta pesquisa é realizar o 

diagnóstico participativo na comunidade Mendonça do 

Amarelão, em João Câmara-RN, com utilização da matriz 

FOFA como ferramenta metodológica.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Participaram ativamente das oficinas para construção 

desta pesquisa, representantes dos diversos 

agrupamentos familiares, lideranças indígenas e 

professores de escolas locais, com diferentes faixas 

etárias. A implementação da metodologia aqui 

desenvolvida se deu por etapas.  

1. Reunião para apresentação do projeto de pesquisa, que 

teve por objetivo obter o aceite de participação com o 

apoio da Associação Comunitária do Amarelão em João 

Câmara-RN.  
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2. Realização do “I Ciclo de Oficinas –  diálogo de 

saberes e planejamento social das paisag ens na Aldeia 

Amarelão”, com o objetivo de sistematizar coletivamente 

as percepções da comunidade sobre as paisagens 

socioculturais e ambientais locais.  

3. Realização do “II Ciclo de Oficinas –  diálogo de 

saberes e planejamento social das paisagens na Alde ia 

Amarelão”, que teve por objetivo validar coletivamente 

o diagnóstico realizado com a Matriz FOFA, além dos 

produtos cartográficos elaborados.  

No I ciclo de oficinas (dez/2019), as dezenove pessoas 

foram divididas em três equipes de trabalho, com o 

intuito de incluir diferentes olhares sobre a realidade 

local. Inicialmente, foi realizada dinâmica de 

socialização das informações e exposição detalhada das 

finalidades e procedimentos metodológicos e, na 

condução das atividades foi aplicado o modelo de análise 

FOFA, com adaptações baseadas em SEBRAE (2017). 

Participaram do II ciclo de oficinas (fev ./2020) vinte 

pessoas, sendo dezessete da primeira formação. Foram 

formadas duas equipes de trabalho.   

4. Os referidos dados validados, além dos que tratam 

especificamente do mapeamento participativo, são 

subsídios para o planejamento e gestão das paisagens. 

Assim, para efeito deste artigo, a fase de diagnóstico 

participativo que utilizou a matriz FOFA como 

ferramenta foi devidamente sistematizada após a 

validação. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A comunidade Mendonça do Amarelão é formada por um 

complexo rural com quinze agrupamentos residenciais,  

que por organização política interna são chamados de 

setores e cujos nomes em geral estão associados às 

famílias. Além do diagnóstico ora exposto, a delimitação 

da área e identificação de aspectos geoecológicos,  

ambientais, de fauna e flora são objetos da citada 

pesquisa em curso.  

Foram identificados no mapa de localização os setores 

familiares, alguns dos principais elementos de 

infraestrutura e pontos de memória social, além das 

principais vias de acesso e recursos hídricos. A 

identificação desses locais foi realizada em caminhada 

guiada por liderança local e o registro feito com 

equipamento de Global Positioning System  – GPS em 

data anterior à realização das oficinas.  

As “Forças” ou fortalezas se referem às qualidades e 

habilidades internas, ou seja, são os aspectos 

considerados positivos pela comunidade. As três equipes 

expuseram na dimensão econômica que a comunidade é  

a maior beneficiadora de castanha de caju do município 

de João Câmara. É a atividade econômica com maior 

expressividade e a principal fonte de geração de renda 

local.  

A Festa da Castanha, evento anual que acontece no 

último sábado do mês de agosto é ao m esmo tempo uma 

ação que gera receita para os moradores e contribui com 

o fortalecimento da cultura indígena, pois durante os 

festejos são valorizados os rituais característicos da etnia 

Potiguara, como a dança do Toré, além da divulgação e 
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comercialização do artesanato indígena e das comidas 

típicas da culinária local.  

Na variável social, foram destacados aspectos positivos 

relacionados à educação, saúde e organização política 

comunitária, como a existência da ACA e suas conquistas 

como a cozinha comunitár ia e os cursos. Na 

infraestrutura, destacaram os reservatórios hídricos 

(açudes, cacimbas e cisternas) e a coleta semanal de lixo 

realizada pela prefeitura do Município.  

As “Oportunidades” se referem aos aspectos externos 

positivos que potencializam as Forças internas. Foram 

citadas como oportunidades: a possibilidade de plantio 

de pomares de cajueiros do tipo anão precoce, o que 

reduziria ou acabaria com a necessidade de comprar 

castanhas fora da comunidade e ainda aumentaria a 

participação das famílias na cadeia produtiva da castanha 

e de seus derivados.  

O etnoturismo através de caminhada na trilha dos 

“Pontos de memória” é uma oportunidade de 

fortalecimento da cultura local e também de geração de 

renda, embora seja cobrada taxa simbólica.  

Nas “Fraquezas”, que são os aspectos negativos de 

origem interna, foram diagnosticados problemas 

relacionados ao acesso à água, saúde, educação e lazer, 

dentre outros. As “Ameaças” de origem externa, são 

obstáculos ou atividades prejudiciais que se configuram 

em desvantagens para a comunidade. Foi destacado como 

essencial a não demarcação de suas terras.  

Outra significativa ameaça é em relação ao pequeno 

tamanho dos terrenos das famílias, o que inviabiliza a 
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implantação de projetos produtivos, reforçando a 

dependência do beneficiamento de castanha.  

Outro aspecto negativo mencionado, foi que existe certo 

grau de preconceito com as pessoas da comunidade 

indígena e ainda existem pessoas em João Câmara que 

evitam contato com os nativos do Amarelão. O momento 

da oficina possibilitou também a reflexão em relação à 

qualidade dos serviços públicos, incluindo a necessidade 

de rondas policiais.  

A análise das informações constantes na matriz FOFA 

implementada, demonstra que alguns aspectos 

considerados pela comunidade simultaneamente “Força e 

Fraqueza” ou “Oportunidade e Ameaça”, variam 

conforme o ângulo de percepção.  

Por exemplo, a Escola de Ensino Médio inaugurada em 

2020 é uma “Força” interna, pois muitas pessoas 

retomaram os estudos por não mais ter que se deslocar 

para a sede de João Câmara, mas é também uma 

“Ameaça” externa. Foi citado que o material de baixa 

qualidade utilizado, como os trincos das portas, tem 

deteriorado rapidamente e esse fato tem repercutido 

negativamente para o público externo como 

“depredação” da escola, gerando distorções e reforçando 

situações de preconceito com pessoas da família extensa 

Mendonça do Amarelão.  

Outro exemplo, é em relação a água. A maioria das casas 

tem cisterna, mas não tem água em quantidade suficiente 

para as atividades cotidianas. Assim, tal fato é 

considerado ao mesmo tempo “Força” e “Fraqueza”. 

Além disso, não ter poço perfurado na comunidade é 

também considerado como “Fraqueza”.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nas forças e oportunidades se destacam a comunidade 

ser a maior beneficiadora de castanha de caju, a festa da 

castanha, o etnoturismo e a nova Escola; nas fraquezas e 

ameaças, a não demarcação das terras e o preconceito 

com os “Mendonça do Amarelão”. O uso da Matriz FOFA 

foi adequado semelhante a outros estudos que utilizaram 

a mesma matriz em comunidades tradicionais, 

possibilitando a reflexão sobre aspectos positivos e 

negativos, de influência interna e externa na 

comunidade. As informações subsidiarão o planejamento 

participativo das paisagens, se configurando em 

instrumento de empoderamento e fortalecimento 

territorial.  
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1. INTRODUÇÃO  

As práticas produtivas relacionadas aos saberes 

tradicionais das comunidades rurais, em muito tem sido 

desvalorizado em um contexto em que parte do 

conhecimento cientifica e tecnológico, e de seus 

representantes, desconsideram as relações sociais e 

culturais entre o homem, trabalho e meio ambiente.  

Os saberes das comunidades tradicionais relacionados ao 

cultivo e a criação de abelhas, denominados aqui por 

meliponicultura, tem sido difundidos gerações a 

gerações por meio da oralidade, dos processos de 

socialização/educativos via trabalho familiar ou 

comunitário, e de outras dinâmicas socioculturais que 

acontecem nas interações dos grupos, na constituição das 

identidades e na busca coletiva pela subsistência no meio 

em que vivem. 

Partido desses pressupostos, compreende-se que os 

saberes relacionados à produção são resultantes de 

práticas produtivas, e, por conseguinte, do conjunto de 

relações sociais e históricas que se estabelecem na vida 

comunitária. Saberes estes que atualmente denominados 

como etnoconhecimentos.  
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O conjunto de conhecimentos tradicionais relacionados 

aos insetos constitui um importante recurso que deve ser 

considerado no processo de desenvolvimento das 

comunidades e em estudos sobre o levantamento da 

entomofauna local (COSTA NETO, 2004). 

Entretanto, muito dos conhecimentos ou saberes 

etnoecológicos sobre as abelhas, construídos em vários 

anos e gerações, podem estar sendo ameaçados e correm 

o risco de se perderem ao longo tempo (SILVA & PAZ, 

2012). Sendo assim, o etnoconhecimento sobre as 

abelhas indígenas sem ferrão é de extrema importância 

para o estabelecimento de estratégias conservacionistas 

de diversas espécies.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar o etnoconhecimento, relacionados à 

meliponicultura, de famílias do município de Cocal, 

região norte do Piauí, levando em consideração os 

sistemas de criação adotados pelas comunidades locais.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

Para compreender como os etnoconhecimentos são 

construídos no meio social e produtivo, tomamos como 

referencias as lentes interpretativas da realidade, 

considerando o etnoconhecimento como o conhecimento 

produzido por diferentes etnias em diferentes locais a 

partir do saber popular (MIRANDA, 2007). Ou seja,  

representa um conjunto de conhecimentos e saber es 

cultivados localmente pelos grupos sociais em suas 

relações de trabalho no meio em que vivem.  

Segundo Damasceno et al . (2010), o etnoconhecimento é 

uma parte fundamental nas formas de conhecer e de 
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trabalhar com a natureza, buscando associar os agentes 

locais que agem sobre os objetos da conservação.  

Esses pressupostos teóricos nos ajudam a compreender a 

dimensão de construção de saberes locais sobre as 

práticas de trabalho ao mesmo tempo em que as 

relacionadas aos processos de conservação dessas 

práticas e do meio ambiente.  

No que se refere ao conhecimento sobre a criação de 

abelhas indígenas, Cortopassi-Laurindo et al. (2006) 

destacam que as espécies sem ferrão no continente 

americano são milenares, estando presente desde os 

antigos povos que habitaram o continente,  sendo uma 

atividade praticada pelos povos indígenas. Esta atividade 

vem sendo desenvolvida de forma rudimentar na sua 

grande maioria, sendo encontrados casos de atividades 

na forma racional levando em consideração o bem estar 

das abelhas.  

3. MATERIAL E MÉTODO 

A comunidade de Pedra Preta está localizada na planície 

litorânea ao norte do estado do Piauí, a 4 km da cidade 

de Cocal. A história da localidade gira em torno da 

chegada da família Lauro, que hoje já está na quarta 

geração, e o marcante é que os filhos que casam não 

fazem o êxodo, os mesmos permanecem na comunidade 

que já tem um pouco mais de 20 famílias.  A renda das 

famílias gira em torno da agricultura de corte e queima e 

da pecuária.  

Antes da chegada das famílias o local era conhecido 

como Baixa do Cocho, após alguns anos,  passa a se 
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chamar Pedra Preta, devido algumas formações rochosas 

de cor escura encontradas na região.  

O presente trabalho de pesquisa iniciou -se com a escolha 

das famílias a serem estudadas, utilizando como critéri o 

de escolha as características comuns à prática da 

meliponicultura tradicional, independente da origem 

étnica. Para conhecer e aprofundar o estudo sobre o 

conhecimento ecológico das famílias sobre as abelhas 

sem ferrão foram realizadas visitas aos sujeitos, conversa 

informal e entrevistas semi-estruturadas Com a intenção 

de registrar os saberes relacionados à meliponicultura 

exercida antigamente pelos moradores foi utilizado o 

método da história oral.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados demonstram que no total os entrevistados 

conhecem uma riqueza de oito espécies de abelhas sem 

ferrão (Tabela 1) e classificam-nas de acordo com os 

saberes ágrafos e as características morfológicas e 

comportamentais.  

Tabela 1: Abelhas nativas conhecidas pelos agricultores  familiares 

de Cocal. 
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4.1 Manejo dos cortiços 

Suas técnicas de manejo eram representadas pela 

construção de cortiços feitos com a própria árvore 

nidificada, onde se retirava o tronco nidificado e 

tapavam-se as duas extremidades com barro e, após 

alguns dias, estes eram levados para casa.  

Um dos agricultores entrevistados relatou como se dava 

esse processo:  

“Eu tirava muita antigamente, tinha muita jandaíra. Eu tinha uma 

casa do tamanho deste galpão aí (fazendo referência uma casa de 

aproximadamente 25m2). Eu trazia do mato, os paus ‘monstros’ 

com as moradas, eu tirava o mel e fazia o cortiço e trazia. Eu tinha 

na faixa de uns trinta cortiços. Eu tinha jandaíra, eu tinha uruçu, 

eu tinha aquele mosquitinho, eu tinha o canudo [.. .]”. R1  

Este processo foi e ainda é utilizado em algumas regiões, 

onde os sujeitos muitas das vezes não visavam 

simplesmente à produção de mel, mas criavam as abelhas 

porque as achavam bonita e era relativamente fácil 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  1  

 

66 
 

manejá-las quando comparado a criação de abelha Apis 

mellifera. 

4.2 Flora melífera e espécies florais que as abelhas 

nativas nidificam 

A partir das falas dos sujeitos foram identificadas várias 

espécies vegetais com potencial melífero e espécies que 

costumam ser nidificadas pelas abelhas nativas (Tabela 

2). 

Tabela 2: Plantas com potencial melífero conhecidas pelos 

agricultores entrevistados.  

 

Em relação ao hábito de nidificação, segundo Santos 

(2010), quase 300 a 350 espécies de abelhas vivem em 

ocos de árvores, que são destruídas devido aos 

desmatamentos, podendo levar a extinção destas 

espécies.  

A fala dos próprios agricultores enfatiza que é necessária 

uma maior preservação da vegetação que constitui o 
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habitat natural dessas abelhas, que por conta do 

desmatamento, estes insetos vêm desaparecendo da fauna 

local em algumas regiões. Durante a aplicação do 

questionário semi-estruturado um dos entrevistados,  

destacou que:  

[. . .] “por causa desse desmatamento a coisa já ta muito braba, pra 

bando dali a bichinha não tem uma árvore, estão morando no 

mourão da cerca. Tem a  jandaíra ali no mourão, tem a moça branca 

também no mourão. Antes era mais fácil de encontrar por que era 

muita mata, muito pau, o pau de sangue é o preferido delas .”.  R2 

Sendo assim, se o ecossistema estiver alterado, 

consequentemente as abelhas irão procurar outros locais 

para nidificarem, tornando necessária a conservação de 

árvores como locais de nidificação, crucial para a 

sobrevivência das abelhas sem ferrão em ambientes 

naturais.  

4.3 Coleta do mel  

O mel das abelhas indígenas sem ferrão comparados  ao 

mel das abelhas do gênero Apis tem um valor que vai 

além do comercial, acredita -se que seja curativo com 

propriedades antissépticas e terapêuticas principalmente 

o mel das Jandaíras (DANTAS, 2016).  Por este motivo 

os agricultores criavam as abelhas por que as achavam 

bonitas e também para ter mel em eventuais 

necessidades.  

Quanto ao processo de coleta do mel, destaca-se a partir 

das falas sistematizadas que:  

“Eu abria, muitas vezes eu pegava um palito, um espinho, uma 

coisa, furava toda caixotinha (pote de mel) e em seguida virava o 
cortiço, ele tinha tipo um suspirozinho bem atrás, aí ele vazava ou 

derramava mesmo pela boca. A moradia fica do mesmo jeito .”. R2  
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Os saberes referentes a coleta do mel, assim como os 

demais manejos foram passados de geração em geração, 

na qual sempre foi feito de forma rudimentar de acordo 

com a realidade das famílias. Destaca -se a técnica, 

mesmo destruindo todos os potes de mel, existia uma 

preocupação de não mexer nas demais estruturas da 

colônia, afim de garantir que em pouco tempo a mesma 

estivesse reestabelecida sem muitos danos.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As práticas agroecológicas adotadas pelos agricultores 

na preservação das abelha sem ferrão têm fortalecido as 

ações dos agentes polinizadores no município de Cocal,  

a preservação do bioma Caatinga e multiplicação da 

mesma, não desmatando as áreas que as a belhas vivem, 

não fazendo queimadas, fazer o plantio diversificado e 

não utilizar agrotóxicos perto dos setores que as abelhas 

estão inseridas tem contribuído para a vinda dos 

polinizadores às unidades produtivas para cumprir seu 

papel na polinização.  

Desta maneira, é necessário a preservação das abelhas 

sem ferrão, pois a perda da mesma causa um 

desequilíbrio no ambiente. Pois provoca até o seu 

desaparecimento do habitat natural.  
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1. INTRODUÇÃO 

No semiárido nordestino, muitas tem sido as estratégias 

de convivência com a seca e de combate às desigualdades 

sociais do campo. Questões como segurança alimentar e 

utilização de recursos naturais na promoção das 

condições de saúde das famílias campesinas, t êm sido 

pautadas nos espaços políticos, produtivos e acadêmicos 

que problematizam o mundo rural brasileiro. 

É nesse contexto que o presente estudo busca discutir o 

resultado de uma pesquisa sobre práticas de utilização 

dos insetos na produção de alimentos e no cuidado com 

a saúde das populações locais.  

O consumo de insetos, denominado entomofagia é uma 

prática realizada na sociedade ao longo da história 

estendendo-se até os dias atuais. Apesar de causar certa 

repugnância em alguns indivíduos é praticada em muitos 

países, inclusive no Brasil. Os conhecimentos 

tradicionais transmitidos entre as gerações  evidenciam a 

importância da permanência dessa prática para a 

população atual e futura, pois segundo Costa Neto (2004) 

a prática entomofágica quase nunca é desenvolvida 

mesmo diante dos cenários de graves de desnutrição, 

como é o caso de algumas regiões semiárida do nordeste 

do Brasil.  
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O uso da entomofagia pode ocorrer de maneira direta ou 

indireta. Diretamente, consumindo os ovos, larvas, 

pupas, adultos e indiretamente através de produtos 

gerados por eles como mel, própolis, corantes, entre 

outros. O ato de consumir insetos se apresenta como 

alternativa benéfica tanto na conservação dos recursos 

naturais de forma sustentável quanto na dieta alimentar 

e proteica dos seres humanos.  

No Brasil, desde o início da colonização, há relatos e 

registros a respeito do uso de insetos como alimento 

(SANTOS; FLORÊNCIO, 2013). Ainda, segundo Costa 

Neto (2004), embora haja estudos relatando o grande teor 

de proteínas e outros elementos nutricionais nos insetos, 

esta, não é uma prática diária nem um hábito comum 

realizado por todos os seres humanos.  

Os insetos são bem resistentes e conseguem sobreviver e 

se adaptar a diferentes condições de ecossistema, 

possuem um nível de reprodução considerável e por 

terem ciclo de vida curto, podem reduzir o custo de 

produção. Além disso, possibilita a exploração 

sustentável como forma de renda para a população rural 

e contribui com a redução da carência de proteína animal.  

Os Insetos também apresentam importantes fontes de 

proteína e de minerais de excelente qualidade e segundo 

estudos quando criados em cativeiro, há boa conversão 

de ração em carne para consumo, requer pouca 

quantidade de água e quando comparada com a criação 

de bovinos de corte, produz menos gazes nocivos ao meio 

ambiente. (CHEUNG; MORAES, 2016).  

Estudos sobre as classificações, assimilações e usos dos 

insetos pelos seres humanos em diferentes populações no 

Brasil ainda são poucos significativos, principalmente 
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quando comparados a estudos de etnobotânica. 

(HERMÓGENES, 2016). Sendo assim, as pesquisas 

referentes a esse assunto são importantes para a 

sociedade como forma de melhor entendimento a respeito 

dos conhecimentos culturais, tradicionais e sociais, além 

da possibilidade de introduzir os insetos na dieta diária 

dos seres humanos.  

Nesse cenário de possibilidades e desafios, compreende-

se que as práticas de utilização dos insetos, pode 

representar uma estratégia de permanência das famílias 

rurais no campo por meio do trabalho e renda.  

Diante disto, este trabalho teve como objetivo analisar 

os aspectos alimentares e medicinais, referente a 

utilização de insetos nas comunidades de Juritianha, 

município de Viçosa do Ceará-CE e Campestre,  

município de Cocal-PI.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

A entomofagia pode ser disseminada através da 

educação, evidenciando-se os benefícios nutricionais 

que os insetos comestíveis podem trazer aos 

consumidores. (COSTA NETO, 2003).  

No que se refere aos insetos comestíveis, o maior grupo 

é o de coleópteros (besouros), com mais de 443 espécies,  

seguido por himenópteros (principalmente formigas), em 

torno de 307 espécies, ortópteros com 235 espécies 

(gafanhotos e grilos) e lepidópteros (lagartas de 

borboletas e mariposas), com mais de 228 espécies 

registradas, dentre outros. (ROMEIRO; OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2015).  
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Segundo Nascimento (2019), devido à enorme demanda 

por produtos de origem animal, a busca por novos 

recursos alimentares é obrigatória e urgente. Como 

principais características podem ser destacadas alta 

eficiência de conversão alimentar, elevada capacidade de 

reprodução e com porte reduzido, por isso,  sua 

dependência de espaço de terras torna -se bastante 

inferior. Ainda, Romeiro, Oliveira e Carvalho (2015) 

ressaltam que estimular o consumo de insetos 

comestíveis pode minimizar os danos ao ecossistema, 

pois além de fonte de alimentação, os insetos também 

tem um papel essencial e indispensável para o meio 

ambiente, tais como a remoção de esterco, controle de 

pragas e Polinização.  

O uso de insetos pelas populações humanas não está 

restrito apenas à alimentação, pois a utilização de insetos 

na medicina tradicional é uma prática comum. 

(SANTOS; FLORÊNCIO, 2013). Portanto, esta prática, 

bastante comum entre os moradores de comunidades 

tradicionais, é conhecida como zooterapia, onde, os 

animais podem ser fontes alternativas para tratamento e 

prevenção de doenças. (HERMÓGENES, 2016).  

Estudos apontam que a coleta, o consumo e venda de 

insetos considerados pragas pode se apresentar como 

uma alternativa economicamente viável e 

ecologicamente sustentável contribuindo para o controle 

biológico dessas espécies e também para o 

desenvolvimento das comunidades. (COSTA NETO, 

2004). 

3. MATERIAL E MÉTODO 
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O processo metodológico adotado foi a pesquisa 

participante desenvolvidos nas comunidades de 

Campestre, município de Cocal -PI e Juritianha, 

município de Viçosa do Ceará CE. 

Nesse contexto buscou-se compreender a realidade 

pesquisada nas comunidades rurais e os sujeitos que a 

compõem, buscando identificar se em sua realidade 

existem práticas relacionadas a entomofagia e mapeando 

se tais práticas fazem parte da cultura alimentar local,  

entre outras informações.  

O estudo foi realizado em três momentos inter -

relacionados para obtenção de dados: pesquisa 

exploratória, entrevistas semiestruturadas e análise dos 

dados. Na pesquisa exploratória verificou-se a dimensão 

produtiva e cultural das comunidades. As entrevistas 

foram realizadas com a participação dos moradores, nas 

suas respectivas residências, buscando observar os 

hábitos, cultura alimentar e histórica dos indivíduos, a 

análise dos dados foi realizada tendo como base os 

referenciais teóricos e metodológicos,  objetivando 

utilizar os resultados do estudo em uma ação de 

comunicação rural nas comunidades pesquisadas.  

O levantamento de dados neste estudo foi  baseado nos 

métodos de Costa Neto (2000), sendo as entrevistas 

abertas com o intuito de registrar o modo como os 

habitantes locais percebem e manejam seus pontos de 

vista a respeito dos insetos sem influência do 

pesquisador.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a pesquisa realizada nas comunidades de 

Campestre (PI) e de Juritianha (CE), os entrevistados 

afirmaram que já consumiram insetos, em momentos de 

lazer ou por necessidade, evidenciando a importância de 

estudos que apontam os insetos como excelentes fontes 

de minerais e proteínas. Ainda, comentaram que a época 

de maior consumo foi no ano de 1958, devido ao período 

de acentuada seca no Nordeste, fazendo com que, 

segundo os moradores, muitas famílias aumentassem a 

prática da entomofagia, além da migração para outros 

com maior disponibilidade de recursos básicos,  

principalmente água e alimentos.  

Insetos representam importantes fontes de minerais e 

proteína de boa qualidade, sendo que apresentam 

excelentes conversão de ração em carne para consumo 

quando criados em cativeiro. (CHEUNG; MORAES, 

2016). 

Com relação ao sabor, segundo Costa Neto (2004) os 

insetos comestíveis apresentam diversos sabores,  

destacando-se, porém, que o paladar é uma variável 

cultural, sendo que, há possibilidade também de serem 

consumidos frescos, fritos ou usados em saladas e em 

patês, quando temperados.  

De acordo com os relatos, os insetos usados como 

alimentos na região são as formigas tanajuras (Atta spp.) 

e larva do bicho-do-coco ou sorondongo (Pachymerus 

nucleorum), sendo que estes fazem parte dos dois 

maiores grupos de insetos comestíveis já estudados 

(coleópteros e himenópteros). Este último são larvas 

encontrados dentro do tucum, fruto do tucunzeiro 



 

Co l e ção  Pes qui s a e  E xtens ão ,  vo l .  1  

 

77 
 

(Astrocaryum vulgare Martius). Segundo o relato dos 

moradores, os tucuns são coletados, quebrados e a 

amêndoa é retirada para comercialização, sendo neste 

processo quando se encontrava sorondongo, que eram 

retirados e reservados para uso alimentício. Estes insetos 

eram preparados por meio da torração e servidos como 

farinha. Já as tanajuras, os moradores das comunidades 

relataram que além de consumirem por meio da fritura, 

ainda, utilizavam o óleo residual para tratamento de 

inflamações na garganta, destacando o potencial 

entomoterápico desses insetos.  

Segundo Fleta Zaragozano (2018) o consumo de 

alimentos exóticos tem aumentado gradativamente, além 

da alta produção, menor impacto ao meio ambiente e 

grande adaptabilidade. Os insetos podem ser utilizados 

como recurso estratégico em situações de grande 

necessidade como secas e conflitos bélicos.  

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas comunidades estudas verificou-se que os insetos são 

utilizados para uso alimentício e medicinal, além de 

possuir grande potencial para uso na comunidade e 

comercialização destes produtos.  

Além disso, há a necessidade de promover práticas nas 

comunidades que valorizem a utilização dos insetos tanto 

na alimentação humana quanto em ações terapêuticas,  

considerando os saberes e as demandas das comunidades 

que se encontram no semiárido nordestino.  
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PERCEPÇÃO DOS MORADORES DAS 

COMUNIDADES RURAIS DE CAMPESTRE (PI) E 

JURITIANHA (CE): RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS 

ENTOMOFÁGICAS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

DA ATIVIDADE AGRÍCOLA 

Mariana Machado da Silva 

Beatriz Cardoso Veras  
Daniele Neres de Carvalho  

Joseph Jonathan Dantas de Oliveira  

1. INTRODUÇÃO 

No mundo rural, muitos desafios tem sido enfrentados 

pelos agricultores familiares, principalmente 

relacionados a produção de alimentos, valorização dos 

saberes tradicionais, práticas produtivas e acesso ao 

trabalho e renda. Nesse contexto, se fazem necessárias 

práticas que sejam mais sustentáveis, que garantam a 

segurança alimentar e possam ser uma alternativa de 

enfrentamento às problemáticas comuns da atividade 

agrícola.  

Entre estas práticas, destaca-se a entomofagia, que se 

refere ao hábito de consumo de insetos por seres 

humanos. Acredita-se que esta prática tenha surgido com 

os primeiros hominídeos e, atualmente encontra -se 

presente em mais de 100 países ao redor do mundo 

(COSTA-NETO, 2003 apud RAMOS-ELORDUY, 1998). 

Apesar disso, o consumo de insetos ainda é visto como 

uma prática de ``gente primitiva``. Essa concepção surge 

do fato de que a maioria dos insetos são vistos como 

seres nocivos, sujos e transmissores de doenças, sendo 

assim, considerados como pragas (COSTA-NETO, 

2003). 
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No entanto, em algumas regiões do nordeste brasileiro 

comunidades tradicionais fazem uso de insetos na 

alimentação, constituindo-se como recurso alimentar de 

importância significativa, além de ser um elemento da 

tradição local (MACEDO et al. 2017).  

A prática da entomofagia pode apresentar outras 

vantagens, pois a conservação dos insetos de interesse 

alimentício pode favorecer o meio ambiente por meio da 

polinização, auxiliar na decomposição dos organismos e 

controle de pragas (ROMEIRO, OLIVEIRA e 

CARVALHO, 2015). Além disso, é comum o uso de 

insetos como indicadores de degradação ambiental uma 

vez que algumas espécies possuem associações 

específicas ao ambiente que estão inseridas e qualquer 

alteração podem provocar mudanças nas populações 

(ROCHA et al, 2015). Diversos grupos de insetos tem 

sido utilizados com essa finalidade,  devido a sua alta 

diversidade, facilidade de amostragem e por 

apresentarem sensibilidade as mudanças ambientais 

tanto físicas como biológicas (SANTOS et al, 2006).  

Assim, o presente estudo buscou mapear as práticas 

entomofágicas compreendendo a percepção dos 

moradores das comunidades de Campestre (Cocal -PI) e 

Juritianha (Viçosa do Ceará-CE) sobre a relação entre as 

formas de produção tradicionais, e o impacto na 

diminuição da população de insetos que eram utilizados 

como fonte de alimentos.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

A agricultura é um dos fatores que vem provocando 

diversas mudanças no ambiente, principalmente no que 

diz respeito à disponibilidade e qualidade da água, a 
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qualidade do ar e dos alimentos e ao surgimento de 

problemas fitossanitários gerados por desequilíb rios 

ecológicos (NUNES, 2007).  

Entre as atividades que envolvem a agricultura a 

queimada é uma das práticas mais utilizadas desde 

antiguidade que vem resistindo ao tempo, sendo ainda 

uma das principais ferramentas usadas na agricultura em 

algumas regiões do Brasil. Porém as queimadas são 

responsáveis pelo desmatamento de grandes áreas 

nativas, pela extinção de espécies da fauna, e da flora e 

pela emissão de gases poluentes.  

Uma das formas de observar os padrões de mudanças no 

ambiente provocadas por ações antrópicas pode ser por 

meio da análise de grupo de espécies de insetos que 

atuam como bioindicadoras de degradação ambiental. Os 

Formicidae (Hymenoptera), encontram-se entre as 

espécies que podem ser utilizadas como indicadores de 

degradação ambiental por serem consideradas um bom 

grupo testemunho das consequências geradas por esses 

impactos (SANTOS et al, 2006).  

De acordo com Araújo (2003), o uso do fogo é um fator 

que causa impactos a curto e a longo prazo no 

ecossistema, exercendo influência sobre as densidades 

das populações de formigas. Desse modo, as práticas de 

queimadas que são utilizadas tradicionalmente pelas 

populações locais para criar novas áreas de produção 

agrícola, são responsáveis por diminuir 

significativamente o acesso das populações locai s aos 

diferentes tipos de insetos.  
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3. MATERIAL E MÉTODO 

Para realização da pesquisa foi utilizada a metodologia 

de pesquisa participante que de acordo com Brandão 

(1981), leva o pesquisador ao campo como sujeito junto 

ao grupo interessado, e a serviço do grupo, mas da 

prática política do mesmo.  

A pesquisa foi realizada com as comunidades rurais de 

Campestre (Cocal-PI) e Juritianha (Viçosa do Ceará-CE) 

e os sujeitos que a compõem, buscando compreender se 

em sua realidade existem práticas relacionadas a 

entomofagia e também a percepção dos moradores sobre 

os impactos ambientais e se estes possuem relação com 

a diminuição da prática de consumo de insetos.  

O estudo aconteceu em três momentos: pesquisa 

exploratória, entrevistas com as populações locai s e 

análise dos dados. No primeiro momento, foi realizada 

uma pesquisa exploratória nas comunidades 

selecionadas, por meio de uma aproximação dialogada 

com o cenário ambiental (espaço produtivo e meio 

ambiente) e social (famílias, questões culturais locais ).  

Nos encontros, foram realizadas conversas 

contextualizadas da realidade de maneira 

interdisciplinar, socializando sobre a proposta do estudo 

e suas contribuições para o desenvolvimento das 

comunidades. Segundo essas informações, foram 

elaborados questionários e instrumentos de análise 

aplicados. Paralelamente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema: entomofagia, fome, 

agroecologia, métodos alternativos de alimentação.  

Segundo momento, após a elaboração do questionário 

retornamos as comunidades para aplicar os instrumentos 
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de pesquisa. Na aplicação dos instrumentos observamos 

a realidade com o objetivo de obter informações 

qualitativas e quantitativas sobre o tema em questão. 

Com base nas informações obtidas com a aplicação do 

questionário foi feito um mapeamento e estudo das 

espécies de insetos que são utilizados como alimento, e 

qual a percepção dos moradores de cada comunidade 

sobre a importância dos mesmos no ambiente e como os 

impactos ambientais influenciam na sua diminuição.  

No terceiro momento foi construído um mapeamento das 

práticas alimentares das comunidades com base na 

análise dos dados obtidos com a pesquisa.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na pesquisa realizada com os moradores das duas 

comunidades, foram citados o uso de duas espéc ies de 

insetos como alimentos, sendo a formiga tanajura (Atta 

spp.) e o gongo ou larva do bicho-do-coco (Pachymerus 

nucleorum). Estas espécies estão entre as mais 

consumidas nas comunidades brasileiras com prática 

entomofágica (CARRERA, 1992 apud COSTA-NETO, 

2004). 

Além disso, foram citados pelos entrevistados que a 

Palmeira Tucum (Astrocaryum vulgare Martius) é a 

principal espécie associada ao gongo. Segundo Silva e 

colaboradores (1968) Pachymerus nucleorum  pode 

desenvolver-se também em frutos de outras espécies de 

palmeiras, tais como: babaçu, butiazeiro,  carnaúba e 

piassava.  

Conforme o relato dos moradores o consumo destes 

insetos ocorre há muito tempo, sendo que a época de 
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maior consumo ocorreu no ano de 1958. O período 

coincide com uma das secas mais severas do Nordeste 

(CAMPOS, 2014). Sendo registrado pelos moradores das 

comunidades rurais no presente estudo que a 

entomofagia auxiliou a comunidade a superar o período 

de adversidade.  

Por outro lado, a prática de consumir insetos vem 

diminuindo ao longo do tempo devido a dois fatores 

principais identificados durante a pesquisa. Um deles 

ligado a melhoria nas condições de vida das pessoas e o 

outro devido a diminuição dos insetos que eram 

consumidos.  

Foram registrados pelos moradores das comunidades 

rurais principalmente três ações relacionadas a atividade 

agrícola que tiveram impacto nas populações dos insetos 

consumidos: o uso de defensivos para o controle de 

formigas que causam danos a produção dos agricultores,  

a queimada dos tucunzeiros para a abertura  de novas 

áreas de produção e para retirar da proximidade das 

residência devido à grande quantidade de espinhos 

presentes na planta. Vários trabalhos destacam o impacto 

das ações antrópicas nas populações de diferentes 

insetos, no entanto trabalhos com ênfase nos impactos 

causados as populações de insetos utilizados para 

consumo são escassas.  

Existe no Brasil vários agrotóxicos registrados para 

formigas, então é provavel que o uso indiscriminado na 

localidade pode ter afetado as populações de Atta. Além 

disso, Araújo e colaboradores (2003) verificaram em 

condição de laboratóirio que fêmeas de Atta bisphaerica 

Forel estabelecidas em solos de área queimada possuiam 
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maior mortalidade, quando comparada com fêmeas 

estabelecidas em solos de áreas não queimadas.  

Apesar do tucunzeiro ser bastante resistente ao fogo, esta 

prática pode afetar as larvas de Pachymerus nucleorum  

que se desenvolve no interior do fruto do Tucum. Este 

inseto é considerado praga de palmeiras, mas se faz 

necessário uma conscientização da popul ação quanto aos 

benefícios deste inseto tanto no consumo, quanto aos 

aspectos biológicos.  

Com base nos resultados obtidos com a pesquisa é 

possível avaliar que as práticas de produção 

tradicionalmente usadas pelas populações rurais se 

constituem como fatores que influenciam na mudança 

dos ambientes naturais onde encontram -se as principais 

populações de insetos citados como fonte de alimentos, 

levando a diminuição destes e consequentemente 

diminuindo também as práticas entomofágicas.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo revelou que as comunidades rurais mantém 

práticas entomofágicas como ação cultural de acesso a 

alimentação, entretanto as práticas tradicionais de 

produção, principalmente as que acontecem por meio de 

queimadas e do uso de defensivos agrícolas, tem 

diminuído consideravelmente as populações de insetos,  

e por conseguinte, impactado na cultura alimentar das 

famílias de agricultores e de agricultoras.  
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A GERAÇÃO DE CIDADES NO SEMIÁRIDO 

ALAGOANO 

Paulo Rogério de Freitas Silva  

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao nos referirmos ao semiárido brasileiro, nos 

amparamos no site do IBGE - Semiárido brasileiro, que 

assim o define,  

O Semiárido brasileiro é uma região delimitada pela 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE 

considerando condições climát icas dominantes de semiaridez, em 

especial a precipitação pluviométrica. Como reflexo das condições 

climáticas, a hidrografia é frágil, em seus amplos aspectos, sendo 

insuficiente para sustentar rios caudalosos que se mantenham 

perenes nos longos períodos de ausência de precipitações. 

Constitui-se exceção o rio São Francisco. Devido às características 

hidrológicas que possui, as quais permitem a sua sustentação 

durante o ano todo, o rio São Francisco adquire uma significação 

especial para as populações ribe irinhas e da zona do Sertão.  

Para Ab’Saber (1999), as características desse tipo de 

clima semiárido são de temperaturas anuais muito 

elevadas, com média de 25ºC, com índices 

pluviométricos muito baixos e irregulares ao longo do 

ano, com prolongados períodos de carência hídrica, 

provocando a formação de solos arenosos e quase sempre 

deficientes em elementos nutritivos e, a ausência de rios 

perenes. O Nordeste semiárido brasileiro comporta -se 

como uma região subdesértica paradoxal, já que é 

servido por redes hidrográficas hierarquizadas, que 

nascem nas chapadas e acabam por engrossar as águas do 

Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, que são os dois rios 

perenes que cortam a região. Essa grande área foi 

classificada por Ab’Saber (1999) como Sertões Secos.  
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No que se refere aos municípios do semiárido brasileiro,  

de acordo com a SUDENE, através da Resolução 

CONDEL nº 107, de 27/07/2017 e nº 115, de 23/11/2017, 

atestamos que no Brasil 1.262 municípios integram o 

semiárido na área de atuação da SUDENE, sendo, 278 

municípios na Bahia, 194 na Paraíba, 185 no Piauí, 175 

no Ceará, 147 no Rio Grande do Norte, 123 em 

Pernambuco, 91 em Minas Gerais, 38 em Alagoas, 29 em 

Sergipe e 02 no Maranhão.  

Nesse contexto, destacamos que o semiárido alagoano 

tem uma extensão territorial  de aproximadamente 12,5 

mil quilômetros quadrados, distribuídos em 38 

municípios, onde predomina o clima quente e seco 

característico da região, com uma precipitação pluvial 

média que varia entre 400 e 600 mm, distribuídos 

irregularmente ao longo do ano ( IBGE, 2006), 

(EMBRAPA, 1997).  

Esse semiárido alagoano, conforme revelado, é 

territorializado, de acordo com a SUDENE (2017) por 38 

municípios, sendo eles, Água Branca, Batalha, Belo 

Monte, Canapi, Carneiros, Delmiro Gouveia, Dois 

Riachos, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major 

Isidoro, Maravilha, Mata Grande, Monteirópolis, Olho 

d´Água das Flores, Olho d´Água do Casado, Olivença, 

Ouro Branco, Palestina, Pão de Açúcar,  Pariconha, 

Piranhas, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, São 

José da Tapera e Senador Rui Palmeira localizados na 

Mesorregião Geográfica do Sertão Alagoano. Arapiraca,  

Cacimbinhas, Coité do Nóia, Craíbas, Estrela de 

Alagoas, Girau do Ponciano, Igaci, Lagoa da Canoa, 

Minador do Negrão, Palmeira dos Índios, Quebrangulo e 
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Traipu localizados na Mesorregião Geográfica do 

Agreste Alagoano, conforme demonstra a figura 1.  

Figura 1: Semiárido Alagoano 

 

Nessa regionalização, composta por 38 municípios,  

conforme SUDENE (2017), 26 municípios estão 

localizados na Mesorregião do Sertão Alagoano e  12 

estão localizados na Mesorregiões Geográfica do Agreste 

Alagoano IBGE (1990), conferindo na nova proposta de 

regionalização do IBGE (2017), uma realidade que se 

reporta a Região Geográfica Intermediaria de Arapiraca,  

definida por cinco Regiões Geográficas Imediatas.  

2. DISCUTINDO O TEMA 

De acordo com a realidade geográfica demonstrada, que 

se distingue da realidade da Zona da Mata ou Litoral 

Alagoano, definido formalmente, conforme o IBGE 
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(1990) como Mesorregião Geográfica do Leste 

Alagoano, propomos uma demonstração da gênese dos 38 

lugares que se transformaram em cidades, sedes de 

municípios, no contexto regional do semiárido alagoano, 

avultando os processos determinantes para essa gênese, 

a temporalidade no que se refere aos períodos colonial, 

imperial e republicano, assim como, a realidade 

socioeconômica na atualidade.  

Nesse contexto para desenvolvermos o tema proposto, 

inicialmente nos reportamos a Lima (1965, p. 204), 

quando propõe uma classificação das zonas onde se 

encontram as “principais urbes alagoanas”, [...] às 

margens de rios, nos pés-de-serras, nas manchas úmidas 

e isoladas no sertão, nas áreas de mais desenvolvida 

agricultura, nas de indústria açucareira ou tecidos e 

pecuária, e cidades surgidas por necessidades 

estratégicas. 

Em seguida, Lima (1965, p. 204, ...225), ressalta que as 

cidades alagoanas podem ser classificadas com relação 

as zonas fisiográficas, porque indicam a atuação do 

homem nos diversos ambientes, sendo essas: Cidades do 

Litoral da Mata, Cidades da Zona da Mata, Cidades do 

Agreste, Cidades do Sertão, Cidades da Margem do São 

Francisco.  

Numa outra perspectiva, verificamos que para entender 

as cidades de Alagoas é importante se reportar as ideias 

de Corrêa (1992), quando o mesmo se refere as 

diferenças das mesmas, seja no que se refere ao tempo e 

a sua localização geográfica, através de: As velhas 

cidades do litoral; as cidades “pontas de trilhos”; as 

cidades “nós rodoviários”.  
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Dessa forma, entendemos que a geração das cidades de 

Alagoas, está correlacionada com as ideias de Lima 

(1965), quanto as zonas fisiográficas e suas 

particularidades, no litoral, na mata, no agreste, no 

sertão, assim como as margens do rio São Francisco. Da 

mesma forma nos atemos as ideias de Corrêa (1992), 

quando se refere as velhas cidades litorânea s, as cidades 

pontas de trilhos e as cidades nós rodoviários.  

Esse entendimento se arranja a partir de uma realidade 

fisiográfica, conforme Lima (1965) e; quando se refere 

aos meios de transporte e sua importância na evolução da 

vida urbana alagoana, conforme Corrêa (1992).  

Também entendemos, conforme Almeida (2018, p. 43), 

analisando Alagoas na perspectiva de formação 

histórica, que a localização dos lugares de Alagoas, está 

correlacionada a presença ou ausência de recursos 

hídricos, já que, conforme o autor: “Quem deseja 

colonizar procura água. É um dos elementos mínimos 

para existir a implantação de uma sociedade; não 

podemos reduzir nossa história pela água, mas sempre 

andará com ela, pela presença, pela falta.” . 

Essa declaração, nos leva a refletir o processo 

diferenciado de gênese dos lugares alagoanos, 

localizados na mata e litoral e, agreste e sertão inter -

relacionados as ideias de Almeida (2018, p. 49), de que 

“[...] para entender as formas de penetração no território 

e montagem de rotas de acumulação, vemos o modo como 

se encontra estabelecido o clima em Alagoas [...].” . 

Essa reflexão de Almeida (2018), quando se reporta ao 

clima, deixa pistas para estabelecermos um diálogo com 

os determinantes e temporalidade da gênese dos lugares 
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que se transformaram em cidades no semiárido alagoano, 

que tem suas particularidades, quando relacionados com 

o litoral e a mata alagoanas.  

Sendo assim, assinalamos que a ideia de surgimento se 

compromete com formação, origem e constituição, sendo 

essas condições o princípio da consolidação do urbano 

como lugar de concentração da população, após essas 

terem permanecido nas aldeias, nas fazendas e nos 

povoados, sejam eles no litoral, mata, agreste e sertão.  

Baseados em Santos (2005, p. 22), o mesmo se refere a 

esse tema como de geração de cidades,  quando faz 

referência ao processo pretérito de criação urbana no 

Brasil, e que se diferenciava de urbanização, pois, essa 

origem estava subordinada a uma economia natural, as 

relações entre lugares eram fracas, inconstan tes, num 

país com tão grandes dimensões territoriais. Inclusive,  

para esse autor, “No começo as cidades eram bem mais 

que uma emanação do poder longínquo, uma vontade de 

marcar presença num país distante.” (SANTOS, 2005, p. 

19).  

Santos e Silveira (2008, p. 31-34), ao se remeterem a esse 

tema destacam que no Brasil, relacionadas com as 

demandas do exterior, formaram-se zonas econômicas e 

criaram-se famílias e gerações de cidades.  

Exaltamos que, quando nos referimos aos fatores 

determinantes para a constituição dos lugares e 

intervenções nos mesmos, novamente nos reportamos a 

Santos (1989, p. 29), quando o referido autor analisa e 

propõe os fatores determinantes do crescimento urbano 

no Brasil, analisando os determinantes para o 

crescimento ou não de pequenas cidades, associando os 
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fatores a alguns determinantes tais como a mineração na 

Bahia entre as décadas de 1950 e 1960.  

Clarck (1991, p, 18), trabalha com a proposta de 

processos determinantes quando propõe que o foco em 

geografia urbana, dirige-se a compreensão daqueles 

processos sociais, econômicos, e ambientais que 

determinam a localização, o arranjo espacial e a evolução 

dos lugares urbanos.  

Assinalamos que para atingirmos êxito nessa discussão, 

partimos da ideia de complexidade genética do urbano, 

baseados em Corrêa (2001, p. 95). Nos termos do autor:  

[a] rede urbana brasileira é constituída por um conjunto de centros 

datados de diversos momentos. Coexistem no mesmo espaço 

cidades criadas na primeira metade do século XVI, no início da 

colonização, e cidades nascidas na década de 1980, enquanto 

outras mais são criadas no início do século XXI, na ainda não 

esgotada “fronteira do capital”, a Amazônia.  

Além do mais, como destaca Corrêa (2001, p.  96), 

complexidade genética, “[...] traduz-se também pela 

diferenciação entre os centros urbanos no que se refere 

aos agentes e propósitos imediatos da criação”.  

Também, sobre a criação de cidades, nos amparamos em 

Beaujeu-Garnier (1997, p. 73), quando esta assinala que 

para a constituição das mesmas, correspondem três  

motivos possíveis: econômicos, políticos e defensivos.  

Esse último sendo considerado como um subaspecto dos 

políticos. Assim, cada cidade encontra-se marcada, 

desde a sua origem, - e por vezes de maneira indelével – 

pela escolha inicial.  

Esses vetores determinantes resultam do tempo histórico 

e produzem um arranjo territorial, adquirindo uma feição 
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e formalizando uma hierarquização entre os centros 

urbanos existentes a partir da realidade imposta, como 

no contexto alagoano, quando esses três motivos 

ressaltados por Beaujeu-Garnier (1997), encontram-se 

claramente delimitados na realidade local, integrando -se 

ao momento histórico que, por sua vez, pode ser um 

determinante econômico, tal como a produção 

açucareira, ou político, a exemplo do evento rodoviário.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Apresentamos, conforme quadro 1, os processos 

determinantes para a gênese dos núcleos embrionários 

que se transformarem em cidades, sedes de municípios, 

da mesma forma, em que demonstramos a temporalidade 

dessa gênese, correlacionando com o período histórico 

de formação territorial do Brasil, no que se refere ao 

período colonial, imperial e republicano.  

A análise da situação demográfica regional e também por 

municípios, conforme quadro 2, é realizada visando 

constatar a quantidade de pessoas que habitam essa 

região. Fazemos também a exposição da hierarquia dos 

municípios, conforme informações oficiais que agrupam 

os mesmos baseados em metodologias diversas, assim 

como, as funções que desempenham, quando se 

emanciparam politicamente e a centralidade a partir das 

sedes municipais e a função que se destaca entre os 

setores primários, secundários e terciários.   

1: Tempo, período histórico, processos determinantes para a 

gênese dos lugares  
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Fontes: (1) LIMA (1992); (2) BRANDÃO (2004); (3) LINDOSO 

(2000); (4) CARVALHO (2015); (5) Alagoas – IBGE - Cidades; 

(6) REIS FILHO (1968); (7) Santa Luzia do Norte, onde os 

holandeses foram derrotados; (8) DANTAS; CARVALHO  (2018); 
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(9) Enciclopédia Municípios Alagoas  (2012); (10) Delmiro 
Gouveia – Estações Ferroviárias do Estado de Alagoas ; (11) 

ESPÍNDOLA (1871). 

3.1 Processos determinantes  

Entre os trinta e oito municípios elencados, atestamos 

que o processo determinante que se destaca é o que é 

definido como de exploração agrícola e pecuária, 

conforme estabelecido para Água Branca no quadro 1,  

que absorve outras definições em referências a outros 

lugares tais como, propriedade rural, agricultura, 

atividades rurais, posse de terras e fábrica de corda.  

No caso específico de Delmiro Gouveia, o núcleo 

embrionário surge a partir da construção da Estrada de 

Ferro de Paulo Afonso entre os anos de 1881 e 1883, que 

tinha como objetivo, proporcionar a conexão entre os 

trechos navegáveis do rio São Francisco, já que, para 

evitar o trecho não navegável, o trem realizava o 

transporte de mercadorias pela margem esquerda, desde 

Piranhas passando por Pedra, atual Delmiro Gouveia até 

a cachoeira de Paulo Afonso. Esse nodal interligava o 

alto e o baixo São Francisco, percorrendo 116 

quilômetros até alcançar Jatobá e Petrolândia em 

Pernambuco. De 1903 a 1950 a estrada de ferro foi 

arrendada a Great Western  do Brasil e de 1950 a 1964, a 

ferrovia foi arrendada a Rede Ferroviária do Nordeste,  

sendo em seguida desativada.  

Nesse contexto, para Piranhas, consta que o arraial data 

do século XVIII, porém o lugar se desenvolveu como 

espaço de transbordo, pois os que trafegavam entre o 

sertão e o litoral e vice-versa, realizavam a transferência 

naquele lugar. Piranhas, sempre foi o local onde 
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terminavam as jornadas por terra dos que desciam e as 

viagens por água dos que subiam o rio São Francisco.  

Averiguamos, entre os processos determinantes, que o 

ponto de passagem de viajantes, se confunde com 

propriedade rural, para a gênese de Cacimbinhas; o 

comércio e a posse de terras determina a gênese de 

Arapiraca; o comércio se confunde com atividades rurais 

para Dois Riachos; a missão religiosa católica determina 

a origem de Palmeira dos Índios; o povoamento colonial 

determina a origem de Pão de Açúcar; a aldeia indí gena 

e o quilombo origina Quebrangulo; arraial habitado por 

índios e mestiços define a origem de Santana do 

Ipanema; a fábrica de corda define a origem de Senador 

Rui Palmeira e; o morgado define a gênese de Traipu.  

No que se refere a um morgado como deter minante para 

a gênese de um lugar no século XVII, atestamos, 

baseados em Ferreira (1999), que o mesmo é uma 

propriedade vinculada ou conjunto de bens vinculados 

que não se podiam alienar ou dividir, e que em geral, por 

morte do possuidor, passava para o fi lho mais velho.  

Atesta-se que os processos determinantes estão 

correlacionados quase todos ao setor primário de 

produção em harmonia com a estrada de ferro, a aldeia 

indígena e a missão religiosa de catequese católica, o 

povoamento colonial, a aldeia indígena e o quilombo, o 

arraial habitado por índios mestiços, assim como o 

morgado. 
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3.2 Temporalidade no que se refere aos séculos e 

períodos colonial, imperial e republicano  

No que se refere ao tempo, destacamos, que ao longo do 

século XVII, surgem três lugares que se transformaram 

em cidades, sendo eles: Pão de Açúcar em 1611, 

conhecido como Jaciobá; Piranhas ao longo do século,  

denominado de Tapera e; Traipu, como Porto da Folha, 

no final do referido século.  

Com relação ao século XVIII, contabilizamos seis 

lugares, sendo Palmeira dos Índios em 1770; 

Quebrangulo em 1740; Santana do Ipanema no final do 

século; Água Branca, meados do século; Mata Grande em 

1791 e; Maravilha meados do citado século.  

No que se refere ao século XIX contabilizamos vinte e 

um lugares, sendo eles: Arapiraca, Batalha, Belo Monte,  

Cacimbinhas, Coité do Nóia, Craíbas, Delmiro Gouveia, 

Estrela de Alagoas, Girau do Ponciano, Igaci, 

Jaramataia, Lagoa da Canoa, Major Isidoro, 

Monteirópolis, Olho d´Água das Flores, Olho d´Água do 

Casado, Olivença, Ouro Branco, Palestina,  Pariconha e 

Poço das Trincheiras.   

Atestamos que a maior quantidade de lugares do 

semiárido alagoano surgem ao longo desse século, no 

período imperial brasileiro e que Batalha está 

historicamente vinculada a Belo Monte, t endo relatos 

históricos que se confundem quanto aos processos 

determinantes para a gênese assim como quanto a 

temporalidade. 

No século XX, atestamos a gênese de Canapi, Carneiros,  

Dois Riachos, Inhapi, Jacaré dos Homens, Minador do 
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Negrão, São José da Tapera e Senador Rui Palmeira, 

totalizando oito lugares.  

Verificamos que dez lugares surgem no período colonial, 

destacando os que tiveram os processos determinantes 

relacionados a morgado, tal como Traipu; arraial 

habitado por índios e mestiços, tal como Santana do 

Ipanema; aldeia indígena e quilombo, tal como 

Quebrangulo; missão religiosa, tal como Palmeira dos 

Índios; pontos de paradas nos deslocamentos tal como 

Olho d´Água das Flores e; em menor quantidade, 

exploração agrícola e pecuária.  

No império, dezenove lugares surgiram, destacando a 

exploração agrícola e pecuária, pontos de passagens de 

viajantes e a construção da estrada de ferro.  

Na república apenas nove lugares surgiram se destacando 

como processos determinantes atividades relacionadas 

ao setor primário, principalmente as propriedades rurais.  

3.3 Emancipações politicas municipais e população na 

atualidade 

Quadro 2: Emancipações políticas municipais e população na 

atualidade 
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Fontes: (1) IBGE - Estimativa da população, 2019; *LIMA (1992); 
#Enciclopédia Municípios Alagoanos (2012); + ESPÍNDOLA 

(1871). Demais informações: Alagoas – IBGE – Cidades. 
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Conforme o quadro 2, o semiárido alagoano concentra 

quase um milhão de habitantes em seus 38 municípios, 

sendo que, os seis mais populosos, Arapiraca com 

231.747 habitantes, seguido por Palmeira dos Índios com 

73.218 habitantes, Delmiro Gouveia, 52.016, Santana do 

Ipanema 47.654, Girau do Ponciano 40.917, Traipu 

27.714, concentram 473.266 habitantes, equivalendo a 

quase 50% da população regional. Os demais 32  

municípios concentram a outra metade da população, o 

que demonstra uma concentração demográfica em alguns 

poucos municípios. Atestamos também que nove 

municípios concentram, cada um, menos de 10.000 

habitantes, sendo o menos populoso, Palestina com 5.011 

habitantes.  

Todos os lugares se emanciparam politicamente ao longo 

dos séculos XIX e XX, nos períodos do império e da 

republica, tendo sido os primeiros lugares que se 

emanciparam politicamente no semiárido, Traipu, as 

margens do rio São Francisco e Palmeira dos Índios,  

divisa com Pernambuco no ano de 1835, seguidos por 

Mata Grande, extremo sertão, em 1837/1838; Pão de 

Açúcar, as margens do rio São Francisco, em 1854; 

Quebrangulo, divisa com Pernambuco, em 1872; Água 

Branca, extremo sertão e Santana do Ipanema, divisa com 

Pernambuco, em 1875; Batalha e Belo Monte, as margens 

do São Francisco em 1886; Piranhas também margeando 

o São Francisco, em 1887 e; os demais se emanciparam 

politicamente ao longo do século XX.  

3.4 Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios 

No que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano  

(IDH), atestamos que os municípios com os maiores 
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IDH-M de Alagoas, são Maceió, Satuba, Arapiraca, Rio 

Largo, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios, Penedo, 

Coruripe, São Miguel dos Campos e Barra de São Migue. 

Entre os municípios do semiárido, atestamos entre esses 

dez elencados, apenas Arapiraca com um IDH-M de 

0,649 estando em terceiro lugar no estado e Palmeira dos 

Índios, com um IDH-M de 0,638, em sexto lugar no 

estado, segundo o PNUD (2014), obtidos em Carvalho 

(2014). 

Entre os menores IDH-M elencamos em ordem 

decrescente os dez municípios com os menores índices: 

Senador Rui Palmeira, Belo Monte, Colônia Leopoldina, 

Branquinha, Canapi, Roteiro, Mata Grande, Olho d´Água 

Grande, Olivença e Inhapi, quando apenas Colônia 

Leopoldina e Roteiro não se localizam no semiárido 

alagoano. O que atesta que dos dez menores IDH-M, oito 

estão no semiárido alagoano, conforme dados do PNUD 

(2014), obtidos em Carvalho (2014).  

3.5 Classificação no REGIC 2007  

Conferimos no documento do IBGE (2008), intitulado 

REGIC - Regiões de Influência das cidades 2007, 

conforme o quadro da rede urbana - matriz das regiões 

de influência, que há uma hierarquia da rede urbana do 

estado de Alagoas.  

Destacamos em princípio, conforme o IBGE (2008, p. 

131), que nesse estudo, “privilegiou -se a função de 

gestão do território. Foram avaliados níveis de 

centralidade administrativa, jurídica e econômica e 

foram realizados estudos complementares, enfocando 

diferentes equipamentos e serviços. Ao final, foram 

identificados, e hierarquizados, os núcleos de gestão do 
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território. Na etapa seguinte, foram investigadas ligações 

entre cidades, de modo a delinear as áreas de influências 

dos centros, e a esclarecer a articulação das redes no 

território.” 

As cidades foram classificadas em cinco grandes níveis,  

por sua vez subdivididos em três ou dois subníveis,  

conforme o (IBGE, 2008, p. 11-13), ficando assim 

estabelecido: Metrópoles, sendo destacada a grande 

metrópole nacional, São Paulo, as metrópoles nacionais 

Rio de Janeiro e Brasília e por último as demais 

metrópoles. Em seguida vem as capitais regionais 

subdivididas em capitais regionais de níveis, A, B e C. 

na sequência definem-se os centros sub-regionais 

subdivididos nos grupos A e B. Em seguida se 

estabelecem os centros de zona, subdivididos em A e B 

e, finalmente os centros locais.  

Nessa proposta, o IBGE (2008), hierarquizou o estado de 

Alagoas, conforme apresentado a seguir, o que 

deliberamos nessa pesquisa como uma proposta de 

regionalização, considerando a hierarquia, a partir da 

rede urbana, definindo a região de influência das 

cidades, que se organizou com a ausência de Metrópole,  

sendo a Capital Regional de nível A – Maceió. A Capital 

Regional de nível C – Arapiraca. O Centro Sub-regional 

de nível B – Santana do Ipanema. Os Centros de Zona A 

– Palmeira dos Índios, Penedo, São Miguel dos Campos 

e União dos Palmares. Os Centros de Zona B – Batalha,  

Delmiro Gouveia, Olho d´Água das Flores, Pão de 

Açúcar e Porto Calvo. Os demais centros estão 

hierarquizados como centros locais.  

Verificamos que do semiárido, temos Arapiraca, como 

capital regional de nível C; além de Santana do Ipanema, 
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como centro sub-regional de nível B; Palmeira dos 

Índios, como centro de zona A; Batalha, Delmiro 

Gouveia, Olho d´Água das Flores e Pão de Açúcar como 

centros de zona B, seguidos de 31 municípios como 

definidores de centros locais.  

3.6 Outras regionalizações  

Baseados em Alagoas (2014, p. 15), apresentamos um 

modelo de regionalização para o planejamento estadual,  

visando, “propor um recorte espacial útil e racional para 

a organização político-territorial do planejamento do 

Estado, com vistas à integração da gestão e das políticas 

públicas estaduais.” . 

Nesse modelo, definiram-se que os municípios polos de 

Alagoas são: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, 

Maragogi, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do 

Ipanema, São Miguel dos Campos e União dos Palmares.  

As regiões de influências dos citados municípios polos,  

são as seguintes, respectivamente: Agreste, Alto Ser tão, 

Região Metropolitana, Norte, Planalto da Borborema, 

Baixo São Francisco, Médio Sertão, Tabuleiros do Sul,  

Serrana dos Quilombos.  

Nesse contexto, atestamos que dos nove municípios 

polos de Alagoas, quatro estão localizados no semiárido, 

sendo estes: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Palmeira dos 

Índios, Santana do Ipanema.  

Dando prosseguimento a essa proposta investigatória 

com relação as regionalizações, atestamos que o IBGE 

no ano de 2017 propôs uma nova divisão regional do 

Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões 

Geográficas Intermediárias.  
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Segundo o IBGE (2017, p.  20-21), para o processo de 

regionalização do território brasileiro, em regiões 

geográficas intermediárias e imediatas, foram 

identificadas as cidades-polo e os municípios que 

possuíam uma relação de vínculo com estas. Para 

Alagoas foram definidas duas regiões geográficas 

intermediárias, e onze regiões geográficas imediatas,  

levando os nomes das cidades pelos quais estas regiões 

são polarizadas. Sendo que, para as duas regiões 

geográficas intermediarias a polarização, conforme 

destaca Silva (2017, p. 233), é definida por Arapiraca 

que é uma aglomeração urbana e por Maceió que, ainda 

conforme Silva (2017, p. 234) é definida como uma 

metrópole.  

Correspondem a região geográfica intermediária  de 

Maceió às regiões geográficas imediatas de Maceió, 

Porto Calvo - São Luís do Quitunde, Penedo, São Miguel 

dos Campos, União dos Palmares, e Atalaia. Para a 

região geográfica intermediaria de Arapiraca 

correspondem as regiões geográficas imediatas de 

Arapiraca, Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, 

Santana do Ipanema, Pão de Açúcar-Olho d'Água das 

Flores-Batalha, demonstrando a importância desses 

municípios do semiárido na definição de arquétipos 

regionais.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atestamos, correlacionando a realidade alagoana da 

gênese dos núcleos iniciais, com a discussão de Azevedo 

(1957, p. 33), que a geração de lugares em Alagoas,  

acompanha uma realidade em nível nacional, conforme 

se comprova com a citação a seguir,  
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Numa tentativa de classificar os  diferentes tipos de povoados, 
procuraremos nos libertar do critério estritamente histórico, 

distinguindo-os em função dos fatores que lhes deram origem, 

independentemente da época em que os mesmos atuaram. Eis os 

principais tipos de embriões de cidades qu e podem ser encontrados 

no Brasil: 1. os lugares fortificados e os postos militares; 2. as 

aldeias e os aldeamentos de índios; 3. os arraiais e as corrutelas; 

4. engenhos e usinas, fazendas e bairros rurais; 5. os patrimônios 

e os núcleos coloniais; 6. os pousos de viajantes e as estações 

ferroviárias.    

No semiárido alagoano, atestamos os pousos de 

viajantes, a exemplo de Cacimbinhas,  a estação 

ferroviária a exemplo de Delmiro Gouveia, arraial e 

aldeamentos de índios a exemplo de Santana do Ipanema. 

Os lugares fortificados, estão no litoral e mata, assim 

como os patrimônios e os núcleos coloniais.  

Do mesmo modo, conforme diálogo com Lima (1965),  

Corrêa (1992) e, Almeida (2018), atestamos, no que se 

refere a gênese dos lugares alagoanos, que as condições 

naturais definiram realidades distintas para as diferentes 

zonas fisiográficas alagoanas, do mesmo modo que há 

uma realidade pautada nas velhas cidades litorâneas, nas 

cidades pontas de trilhos e nas cidades nós rodoviários,  

assim como pela presença ou ausência de água, 

respectivamente.  

No diálogo com Santos (2005), atestamos que a geração 

de cidades em Alagoas, coincide com suas ideias de que, 

essa origem estava subordinada a uma economia natural,  

as relações entre lugares eram fracas, inconstantes, num 

país com tão grandes dimensões territoriais.  

Ao apresentarmos a realidade regional de Alagoas, no 

que se refere ao semiárido e suas particularidades no 

contexto estadual, buscando explicitar a realidade dos 
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municípios que compõem essa região, nos amparamos em 

Araújo, Gomes & Santos Filho (2013, p. 71 -72), quando 

os autores assim descrevem essa realidade,  

A situação recente da economia alagoana e, portanto,  dos 102 

Municípios que na contemporaneidade compõe o Estado, está 

diretamente relacionada à formação econômica do Brasil nos 

séculos XVI e XVII, através da empresa agrícola exportadora. (.. .) 

somos um Estado frágil a nível regional e nacional, fortemente 

dependentes de recursos federais e do setor público.  

Na mesma perspectiva, baseados em Gomes (2001), 

destacamos que Alagoas tem uma economia definida 

como sem produção, com localidades que quase não 

produzem para a geração de riquezas.  

Corroborando com essa declaração, Araújo, Gomes & 

Santos Filho (2013, p. 73-74), assinalam que os 

municípios do sertão alagoano são caracterizados como 

economias sem produção em função da ausência de 

atividade industrial e agropecuária. Os municípios quase 

não têm dinâmica econômica já que a produção de bens 

é muito reduzida, além do que, esses municípios do 

sertão são dependentes da renda dos aposentados e dos 

repasses do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), por não haver capacidade de arrecadação própria.  

Os aposentados representam uma classe média na região 

e em conjunto com os funcionários públicos pagos com 

a receita do FPM são os possuidores de renda, 

promovendo o comércio local.  

Ainda, Araújo, Gomes & Santos Filho (2013, p. 74 -76), 

acrescentam que com relação aos municípios do Agreste 

Alagoano e do Leste alagoano, esta perspectiva 

assistencialista se combinou com a produção 

agropecuária, alcançando nível razoável de renda, o que 
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não ocorreu no sertão pela ausência de uma produção em 

escala mínima mensurável. Arapiraca se destaca desse 

grupo, pois vem diminuindo a sua dependência do setor 

primário já que está se pautando no setor de serviços,  

sendo o principal polo do Agreste. Maceió, se 

desenvolvendo como centro econômico do Estado 

tradicionalmente concentradora da renda e da população 

de Alagoas se destaca no setor de serviços,  porém, sem 

dinâmica suficiente para absorver o grande contingente 

de trabalhadores que migram para a cidade.  

Segundo Carvalho (2014, p. 16), o poder público é um 

grande empregador, sendo 56 mil funcionários estaduais,  

18 mil federais e 17 mil somente na prefeitura de Maceió. 

O número de funcionários públicos nas prefeituras de 

Alagoas alcançou 115.000 no ano de 2013, é um 

contingente que perde apenas para os trabalhadores do 

setor de serviços e do comércio e para os beneficiários 

da previdência. Ainda acrescenta que sem os programas 

e recursos federais os municípios de Alagoas não teriam 

movimento comercial; o quadro de miséria seria muito 

maior e a tensão social e a violência seriam explosivas 

(CARVALHO, 2014, p. 74). 

Carvalho (2014, p. 32), ainda elenca os principais 

municípios que tem suas sedes como centros dinâmicos 

sub-regionais, sendo eles: Arapiraca na região 

fumageira; Delmiro Gouveia no sertão; Palmeira dos 

Índios no Agreste; Penedo e Coruripe no litoral sul. 

Maceió é o retrato fiel do modelo concentrador de renda 

que o Brasil conhece desde o tempo colonial.  

Acrescente-se que pequenas localidades são ex-distritos 

que se emanciparam politicamente, mas, que nunca 

perderam a condição de região dependente da antiga  sede 
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municipal. Mesmo juntos, os dez municípios com menor 

PIB nessa classificação, tais como, Pindoba, Mar 

Vermelho, Palestina, Olho d´Água Grande, Belém, 

Tanque d´Arca Coqueiro Seco, Minador do Negrão, 

Jundiá e Paulo Jacinto possuem uma economia inferior  

que de alguns bairros da capital a exemplo de Jacintinho. 

Sendo que sete destes municípios estão localizados no 

agreste, dois na zona da mata e apenas no sertão 

(CARVALHO, 2014). 

Os municípios alagoanos com maior  Produto Interno 

Bruto (PIB) são: Maceió, Arapiraca, Marechal Deodoro, 

São Miguel dos Campos, Coruripe, Rio Largo, União dos 

Palmares, Palmeira dos Índios, Penedo.  

Desses municípios, três estão localizados no semiárido 

alagoano, sendo estes, Arapiraca, classificado em 

segundo lugar e, União dos Palmares e Palmeira dos 

Índios, penúltimo e último lugar respectivamente.   
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