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RESUMO

Os  povoados  Carrilho,  Dendezeiro,  Taboca  e  Lagoa  do  Forno,  em  Itabaiana,  são  os  maiores

beneficiadores de castanha de caju de Sergipe, em processo tradicional. Percebe-se a existência de

vulnerabilidades no contexto sócio-físico comunitário,  evidenciada pela inexistência de políticas

públicas  para  gerenciamento  de  risco.  Esse  projeto  de  extensão  da  UFS  em  desenvolvimento

objetiva melhorar a condição socioambiental dos povoados de dentro para fora, com enfoque em

vulnerabilidades  locais.  Utilizam-se  de  tecnologias  sociais  de  baixo  custo  que  objetivam  o

empoderamento  dos  moradores  e  o  desenvolvimento  local,  com  conhecimentos  de  psicologia

ambiental, geografia, história e direitos humanos, para fomentar ações de autonomia comunitária e

individual.  Serão  realizadas  atividades  de  interações  socioambientais  aliadas  ao  exercício  da

cidadania, dentre elas o treino de habilidades sociais e ações de cartografia social e história oral, que

fornecem ferramentas  para  mitigar  vulnerabilidades.  A abordagem dos  direitos  humanos  busca

promover autonomia, por meio do conhecimento do papel das instituições estatais e a promoção de

uma cultura de paz na concepção da virada local. Assim, ao entender o papel que ocupam e o que

idealmente poderiam exercer, será possível que as próprias comunidades reivindiquem e apliquem

políticas públicas adequadas para seu desenvolvimento e, consequentemente, para a redução das

vulnerabilidades.
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INTRODUÇÃO

O espaço rural brasileiro contemporâneo é configurado a partir de características como a

baixa  densidade  demográfica,  predomínio  de  atividades  agropastoris,  existência  de  grupos

tradicionais,  relação  de  proximidade  entre  o  homem-natureza,  saber  consuetudinário,  menor

estratificação e mobilidade social, sendo o contato com a terra o meio de sobrevivência e base do

sistema econômico. E, embora o campo tenha passado por um conjunto de mudanças estruturais

como incremento  de  maquinários,  relações  trabalhistas  assalariadas  e  desenvolvimento  urbano,

continua apresentando os maiores indicadores de pobreza, os baixos índices de escolaridade e as

maiores taxas de analfabetismo (ENDLICH, 2006). As comunidades rurais têm a atividade agrícola

como a principal fonte de renda, entretanto, a proposição ou imposição do processo de urbanização

capitalista tem feito com que essa população exerça funções diversas da agricultura, a fim de suprir

as necessidades econômicas da família (GRZEBIELUKA, 2012). No âmbito dos direitos humanos,

principalmente no que se refere à dignidade da pessoa humana, a população de povoados como os

que serão objeto deste artigo se vê privada do exercício de direitos e da possibilidade de autonomia

cidadã.  Alternativas  que  poderiam  viabilizar  o  desenvolvimento  local  acabam  sucumbindo  à

necessidade de sobrevivência e manutenção da vida com parcas condições de qualidade.

Os povoados Carrilho, Dendezeiro e Taboca, situados no município de Itabaiana no agreste

sergipano, são os maiores beneficiadores de castanha de caju do estado de Sergipe. A inserção deste

processo no povoado do Carrilho se deu através de algumas mulheres que assavam e vendiam em

pequena quantidade a oleaginosa nas feiras livres para complementação da renda familiar. Essa

atividade  foi  difundida  entre  os  outros  moradores  dos  povoados  circunvizinhos  e  passada  de

geração a geração (CARVALHO; SANTOS, 2009). No entanto, existe uma nítida relação entre o

contexto  sócio-físico,  o  comportamento  dos  moradores  e  as  necessidades  de  implantação de

políticas  públicas  estruturantes  para  gerenciar  os  riscos  a  qual  a  comunidade  está  exposta.  O

processo de beneficiamento da castanha pelas famílias em Sergipe demanda um uso do ambiente

físico  e  condições  insalubres  de  trabalho,  já  que  a  forma  tradicional  com que  esse  produto  é

manuseado  pode  gerar  prejuízos  ao  ambiente  e  à  saúde  da  população.  Deste  modo,  a

vulnerabilidade econômica, de saúde e social vivenciada por estas comunidades denota o processo

de violência nelas perpetuado. 



De acordo com pressupostos da Cultura de Paz, principalmente no viés relacionado à virada

local,  busca-se  analisar  sob  o  ângulo  da  interação  da  universidade  e  a  comunidade,  mais

especificamente relacionado ao processo de sensibilização tanto do grupo de extensão quanto da

população local para o desenvolvimento local por intermédio de diferentes planos de trabalho. 

O  estudo  do  local,  proposto  por  Gomes  (2013),  enfatiza  a  capacidade  de  agência  da

população local para que seus processos de negociação possam ser entendidos e trabalhados por

meio de seus próprios parâmetros. O  local turn tem significado, conforme Borges e Maschietto

(2014),  na  alteração  de  práticas  e  a  construção  de  novas  narrativas  no  âmbito  das  ações  de

promoção  e  construção  da  paz,  nos  quais  os  conceitos  de  apropriação  local  (ownership)  e

empoderamento (empowerment)  são trabalhados para promoção de cidadania.  Esta  interação de

ideias, que tem na Cultura de Paz seu amálgama, também serve de base teórica para o projeto de

extensão  da  UFS em desenvolvimento  intitulado  “Intervenções  Interdisciplinares  nos  Povoados

Carrilho,  Dendezeiro,  Taboca  e  Lagoa  do  Forno  sob  perspectivas  dos  Direitos  Humanos  e  da

Psicologia  Ambiental  para  a  promoção  de  Desenvolvimento  Local”  que  objetiva  melhorar  a

condição  socioambiental  dos  povoados  de  dentro  para  fora,  com enfoque  em vulnerabilidades

locais.  Utilizam-se  de  tecnologias  sociais  de  baixo custo  que  objetivam o  empoderamento  dos

moradores  e  o  desenvolvimento  local,  com conhecimentos  de  psicologia  ambiental,  geografia,

história e direitos humanos, para fomentar ações de autonomia comunitária e individual. 

Estão  sendo  realizadas  atividades  de  interações  socioambientais  aliadas  ao  exercício  da

cidadania, dentre elas, o treino de habilidades sociais e ações de cartografia social e história oral,

que fornecem ferramentas para mitigar vulnerabilidades. A abordagem dos direitos humanos busca

promover autonomia, por meio do conhecimento do papel das instituições estatais e a promoção de

uma cultura de paz na concepção da virada local. Assim, ao entender o papel que ocupam e o que

idealmente poderiam exercer, será possível que as próprias comunidades reivindiquem e apliquem

políticas públicas adequadas para seu desenvolvimento e, consequentemente, para a redução das

vulnerabilidades. Deste modo, com estas ações, que se encontram no início de sua implementação,

pretendem o estímulo ao desenvolvimento local, para que a própria comunidade reivindique para si

políticas públicas adequadas para seu desenvolvimento e, consequentemente, para a redução de sua

situação de vulnerabilidade.



1 OS PLANOS DE TRABALHO

O projeto de extensão “Intervenções Interdisciplinares nos Povoados Carrilho, Dendezeiro,

Taboca e Lagoa do Forno sob perspectivas dos Direitos Humanos e da Psicologia Ambiental para a

promoção  de  Desenvolvimento  Local”  possui  quatro  planos  de  trabalho,  a  saber:  treino  com

habilidades  sociais,  cartografia  social,  história  oral  e  instituições  jurídico-políticas  e  cidadania.

Todos  os  planos  possuem  como  elemento  comum  a  aplicação  de  aportes  teóricos  do

Desenvolvimento Local  (ÁVILA, 2006) no sentido da emancipação dos membros das referidas

comunidades  para  autorreferenciamento  identitário  e  melhoria  das  condições  de  exercício  da

cidadania.

As atividades de extensão abarcadas pelo projeto foram idealizadas com base nas diretrizes

para  extensão  universitária  do  Fórum de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Universidades  Públicas

Brasileiras  (2012).  Tais  diretrizes  compreendem  interação  dialógica;  interdisciplinaridade  e

interprofissionalidade; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; e impacto na formação

do estudante e na transformação social.

A interação  dialógica  corresponde  à  dimensão  ética  da  extensão,  que  diz  respeito  aos

processos de interação com a sociedade. Prevê ainda a produção de novo conhecimento, destinado à

superação da desigualdade, com o envolvimento de todos os atores que participem da obra. Por isso,

a interação dialógica prevê ações de mão-dupla: da Universidade para a sociedade e da sociedade

para a Universidade. Também estipula “a aplicação de metodologias que estimulem a participação e

a democratização do conhecimento, colocando em relevo a contribuição de atores não-universitários

em sua  produção  e  difusão”  (Fórum de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Universidades  Públicas

Brasileiras, 2012). 

Sobre  Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade, requer-se que se tomem medidas para

que a extensão seja efetiva e o conhecimento não se perca, superando assim as visões holistas e/ou

especializadas das intervenções extensionistas. Esta superação pode ocorrer pela “ [...] interação de

modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento, assim

como pela construção de alianças intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais” (Fórum

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, 2012).

A Indissociabilidade Ensino – Pesquisa – Extensão se comprova pela extensão ser parte do

processo acadêmico,  que tem como protagonista  o  estudante.  Deste  modo,  o  aluno desenvolve

competências não só para a atuação profissional, para para sua formação cidadã, não sendo mero



receptáculo do conteúdo. Tanto o Impacto na Formação do Estudante quanto suas possibilidades

frente à Transformação Social podem ser vistas por meio do envolvimento da instituição per se e da

comunidade  nas  ações  de  extensão.  (Fórum  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Universidades

Públicas Brasileiras, 2012).

1.1 Treino de Habilidades Sociais

A psicologia tem desenvolvido técnicas para o aumento das habilidades sociais com base na

teoria das habilidades sociais. A teoria das habilidades sociais permite entender a importância de ser

hábil  socialmente tendo um bom desempenho social  e  fornece  ferramentas  para investigação e

intervenção.  Segundo  Del  Prette  e  Del  Prette  (2008)  a  assertividade,  uma  habilidade  social

estratégica,  é  um exercício  de  direitos.  Afirmam ainda  que  pensar  assertivamente  implica  em

compreensão das relações interpessoais e da vida social.  Os modelos de treino de assertividade

incluem encontros periódicos que são precedidos de avaliação do repertório de habilidades sociais e

sucedidos por avaliação final (BRAZ; DEL PRETTE, 2011). Em cada encontro são trabalhados os

temas que foram identificados na avaliação como deficitários e aspectos essenciais para um treino

assertivo.  O  número  de  sessões  varia  de  acordo  com  as  necessidades  de  treinamento  e  a

disponibilidade para a  atividade.  As autoras sugerem que sejam articuladas  com as habilidades

sociais assertivas outras classes de habilidades sociais como auto monitoria, empatia e autocontrole.

A assertividade  favorece  a  comunicação,  não  é  garantia  de  concordância,  mas  sim  da

expressão e manifestação de forma clara e tranquila de suas necessidades, pensamentos e emoções

para que sejam levadas em consideração na dinâmica social. Uma pessoa assertiva, não é agressiva

e nem passiva, tem melhor gerência em situações de conflito, favorece a habilidade de negociação e

auxilia na tomada decisão. As habilidades de automonitoria, a capacidade de se ter atenção a si

próprio e ao impacto que se causa no meio social, de empatia, a capacidade de se colocar no lugar

dos outros, entendendo seu ângulo de visão bem como o autocontrole, a capacidade abrir mão de

ganhos imediatos, mas pequenos, por ganhos em curto, médio ou longo prazo, são complementares

à capacidade de se comportar assertivamente.

O treino de habilidades sociais é conduzido para diferentes públicos: mulheres, homens e

jovens. No caso da mulher, sua condição na sociedade atual é preocupante, por ser alvo constante de

agressões físicas e psicológicas, em seu convívio social, segundo estudo realizado em 15 cidades de

10 países, que entrevistou 24.097 mulheres a respeito de violências físicas e sexuais praticadas por



parceiro íntimo. Ainda de acordo com este estudo, a prevalência de violência física, ao menos uma

vez na vida, variou de 13%, em uma cidade do Japão; até 61%, na província do Peru; nas demais

cidades a média foi entre 23% a 49% (GARCIA-MORENO et al., 2006). Não obstante, de acordo

com o levantamento de Waiselfisz (2001) a violência contra a mulher no Estado de Sergipe teve

aumento 87% nos últimos 10 anos. 

Uma forma eficaz de prevenção é a capacitação das mulheres na dinâmica social a fim de

auxiliá-las  a  lidar  com as  situações  sociais.  Com a  aplicação dessas  técnicas  espera-se  que  as

mulheres  sejam capazes  de  tomar  melhores  decisões  e  se  organizarem socialmente criando um

mundo com maior  proteção para si  mesmas.  Deste  modo,  procurar-se-á aumentar  a  capacidade

assertiva das mulheres nas interações sociais, apresentar e treinar as mulheres na capacidade de

automonitoramento, apresentar e treinar mulheres para aumentar sua capacidade de empatia, bem

como apresentar e treinar as mulheres com estratégia de conhecimento das emoções para aumentar

o autocontrole. 

No caso  dos  jovens,  é  importante  salientar  que  o  período  do  desenvolvimento  humano

denominado juventude abarca o início da adolescência até meados dos 20 anos. Esses parâmetros

etários  estão  relacionados  à  maturação  biológica  e  aos  papéis  sociais  desempenhados  pelos

indivíduos. A Organização das Nações Unidas (ONU) denomina jovens aqueles indivíduos entre 15

e 24 anos, abrangendo também os “jovens adultos” que se encontram entre 20 e 24 anos. No Brasil,

o Ministério da Saúde usa o termo adolescência que variaria de 10 a 24 anos. A dificuldade de

delimitação está relacionada à importância dessa fase em termos sociais, pois é este o período em

que  o  indivíduo  se  insere  socialmente  e  define  vários  aspectos  em relação  à  sua  vida  adulta,

principalmente no que tange o aspecto de profissionalização. É nessa época também que a pessoa

está mais vulnerável a se engajar em práticas infracionais. A maior parte dos resultados positivos

para a diminuição do envolvimento de jovens em atos infracionais está focada em estratégias de

prevenção, não apenas aquelas que atingem jovens que já infringiram a lei, mas também aquelas

que atuam na violência antes que ela surja (ASSIS; CONSTANTINO, 2005). Uma forma eficaz de

prevenção é  a  capacitação desse  jovem na  dinâmica  social  a  fim de auxiliá-lo  a  lidar  com as

demandas sociais atuais e futuras.

Apesar do gênero masculino não estar classificado em um grupo de vulnerabilidade social,

os grupos de vulnerabilidade social de jovens e mulheres convivem diretamente com os homens. O

foco no gênero masculino pode ter impactos positivos no convívio social de maneira geral. Além

disso, nos povoados foco da intervenção, são os homens os principais tomadores de decisão. Os



aspectos ambientais que envolvem o beneficiamento da castanha de caju podem ser gerenciados

com a busca de melhorias nesse processo. Uma forma eficaz de aumento da capacidade de tomada

de decisão em situações coletivas é o aumento das habilidades sociais. A teoria das habilidades

sociais permite entender a importância de ser hábil socialmente tendo um bom desempenho social e

fornece ferramentas para investigação e intervenção.

O treino assertivo consiste em três etapas: 1. Apresentação do que é assertividade de forma

teórica; 2. Apresentação de situações nas quais os indivíduos são assertivos, tendo como base um

filme, por exemplo; 3. Acompanhamento dos participantes em dois momentos: primeiro a reação

natural a uma situação de negociação e depois a cena refeita de forma a ficar assertiva. O treino de

automonitoramento envolve o registro das suas próprias reações durante um período de tempo e sua

posterior  discussão.  O treino para empatia  envolve situações  problema em que os  participantes

devem  defender  o  ponto  de  vista  dos  diferentes  participantes  da  situação  identificando  as

polarizações afetivas de cada um deles. O treino de autocontrole trata dos aspectos emocionais

envolvidos nas escolhas que feitas no dia a dia. Será focada a emoção da raiva (que tipo de reações

provoca, qual o impacto na tomada de decisão e como prevenir situações que a geram).

1.2 Cartografia Social

Uma das estratégias para empoderamento comunitário é fomentar o conhecimento acerca

das potencialidades e fragilidades da comunidade, a fim de que os próprios moradores mapeiem e

gerenciem as vulnerabilidades laborais e de infraestrutura do povoado, sendo a cartografia social

um potente instrumento nesse sentindo e também favorecendo a gestão participativa. Assim, esta

ferramenta possibilita um adequado zoneamento e gestão territorial, pois através do mapeamento da

área são criadas jurisdições administrativas para facilitar o controle e a utilização do território a

partir  das  necessidades  da  comunidade,  fortalecendo  a  participação  popular  e  gerando  o

desenvolvimento local (ALCSERALD, 2008). Dessa forma, os mapas construídos são abstrações do

mundo, elaborados sempre a partir de algum ponto de vista, sendo esses instrumentos espelhos da

necessidade da comunidade que precisam ser compreendidos para que ela construa um modelo de

desenvolvimento justo, equitativo e, sobretudo, inclusivo. Eis que as bases cartográficas e mapas

quando  produzidos  pela  comunidade  e  não  por  técnicos  especializados,  dão  legitimidade  ao

produto, servindo o mesmo de guia para a implantação de políticas públicas efetivas (GORAYEB;

MEIRELES, 2014). Nesse sentido, a utilidade dessa ferramenta vai além da construção de mapas e



da territorialização, possibilitando que demandas sejam fortalecidas, direitos sejam socializados e

reconhecidos e se construam de fato estratégias de atuação coletivas e participativas (PLESSMAN,

2013).  Assim,  esse tipo de cartografia  possibilita  “dar  voz e  visibilidade às  diversas  categorias

sociais” podendo essas comunidades tradicionais expor seus processos de territorialização e sua

identidade, descrevendo e georreferenciando seu território com base no que é considerado relevante

para a própria comunidade (ASCERALD, 2013). 

O  uso  da  cartografia  social  como  instrumento  de  gestão  e  participação  social se  faz

necessário na medida em que as condições de infraestrutura e mobilização social constituem-se pré-

requisitos basilares para o melhoramento da qualidade de vida da população e o desenvolvimento

local,  haja  vista  que,  o  mapa  social  apresenta  o  cotidiano  de  uma  comunidade.  No  mapa

desenvolvido pelos comunitários são localizados todos os elementos físicos importantes do lugar.

São mapeados também as aspirações subjetivas como as mobilizações sociais e os aspectos afetivos,

descrevendo-os e georreferenciando-os. Assim, “a Cartografia Social constitui-se como um ramo da

ciência  cartográfica  que  trabalha  de  forma  crítica  e  participativa,  com  a  demarcação  e  a

caracterização espacial de territórios em disputa, de grande interesse socioambiental, econômico e

cultural, com vínculos ancestrais e simbólicos” (ARAUJO, 2014, p.12).

Sendo assim,  o  plano  de  trabalho compreende:  a)  mapear  a  rede  de  beneficiamento  da

castanha  no  povoado  Carrilho;  b)  identificar  as  estruturas  sociais  existentes  no  povoado  para

facilitar a localização e conhecimento do território; c) utilizar a cartografia social para identificar as

potencialidades  e  fragilidades  do  povoado  visando  o  empoderamento  local  e  a  definição  das

políticas públicas prioritárias. 

Também, a médio e longo prazo, tem-se como objetivo elaborar  guia com os direitos  e

deveres dos beneficiadores da castanha, com esclarecimentos sobre os riscos da atividade laboral e

como obter auxílios-doença e aposentadoria. Acompanhado de informações colhidas nos demais

planos, tem-se como finalidade o desenvolvimento de uma cartilha com orientações sobre o acesso

ao crédito e assessoria técnica direcionada a ampliação e melhoria do beneficiamento da castanha.

Para tanto, será necessário georreferenciar as residências e casinhas de castanha do Carrilho, colher

informações da comunidade destinadas ao conhecimento do povoado e a construção de um mapa da

comunidade.  Buscar-se-á  ainda  fornecer  um polígono  da  área  do  Carrilho para  montagem dos

aparatos  sociais  existentes  e  identificação  dos  necessários,  listar  por  ordem de  prioridades  das

políticas  públicas  a  serem  implementadas,  mobilizar  as  beneficiadoras  de  castanha  para  a

transformação de parte do beneficiamento em produtos derivados da castanha. 



No plano de ação serão desenvolvidas as seguintes etapas de trabalho:

1º  Conhecimento  da  área  de  estudo  -  Inicialmente  será  realizado  visitas  de  campo nos

povoados  (Carrilho,  Dendezeiro,  Taboca  e  Lagoa  do  Forno),  momento  em  que  se  fará  o

reconhecimento  visual  do  território  e  o  levantamento  das  características  sociodemográficas  por

meio da aplicação de questionários aos moradores, além do registro fotográfico. 

2º Seleção dos atores para participação nas oficinas temáticas  - Serão convidados atores

específicos  que  possam  ser  agrupados  por  características  similares  utilizando  para  a  técnica

conhecida como Snowball (bola de neve). Essa técnica consiste em iniciar a amostra com um sujeito

que indica o outro para participar do estudo, e assim sucessivamente,  formando uma cadeia de

informantes,  até  que  seja  alcançado  o  objetivo  proposto:  o  “ponto  de  saturação”  (BALDIN,

MUNHOZ, 2011).

3º Elaboração de mapas mentais - Mapa mental é uma linguagem visual que retrata o espaço

vivido como uma “cartografia cultural”, cujos elementos retratados são construções sociais. A sua

constituição se dá por intermédio de diferentes informações como imagens, sons, formas, odores e

sabores. Esta ferramenta possibilita ao pesquisador perceber os comportamentos dos sujeitos por

meio dos mapeamentos cognitivos (KOZEL, 2012).

4º Elaboração de mapas croquis - a elaboração de mapas croquis se dá por meio da criação

de  eixos  temáticos  para  fins  explicativos  e  que  representam de  forma  genérica  os  fenômenos

geográficos no espaço vivido. Essa metodologia pretende realçar as relações espaciais através da

representação territorial de cada espaço (GOMES, 2002).

5º  Aplicação  das  oficinas  de  DRP (Diagnóstico  Rápido  Participativo)  -  O  Diagnóstico

Rápido Participativo é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite às comunidades fazerem

o  seu  próprio  diagnóstico,  começando,  assim  a  autogerenciar  o  seu  planejamento  e

desenvolvimento. Vale lembrar que, embora esta técnica seja utilizada principalmente no meio rural,

nada impede a  sua adaptação para o meio urbano, ao passo que possibilita  aos  participantes  o

compartilhamento de experiências e análise de seus conhecimentos locais (VERDEJO, 2006). Deste

modo foram selecionadas 3 oficinas do DRP, a saber:

I  Matriz  Fortalezas,  Oportunidades,  Fraquezas  e  Ameaças/  FOFA:  Essa  dinâmica

permite construir um quadro geral sobre as potencialidades e fragilidades existentes nas

comunidades, uma vez que o seu objetivo é identificar,  analisar e figurar a situação

hodierna dos grupos, a fim de obter o fortalecimento organizativo.  Eis que as Fortalezas

são os fatores que contribuem para a melhor atuação local. As Oportunidades são os



fatores  externos  que  influenciam  ou  poderiam  influenciar  positivamente  o

desenvolvimento  organizativo  do  grupo;  as  Fraquezas  os  fatores  que  influem

negativamente sobre o desempenho coletivo;  e  as  ameaças  são fatores externos  que

influenciam negativamente sobre a performance do grupo.   

II Árvore de problemas: é um diagrama que permite demonstrar e analisar os problemas

de determinada temática por meio da relação sistemática de razão e resultado. Nesta

árvore,  as  raízes  simbolizam as  causas,  o  caule  o  problema  central  e  as  folhas  as

consequências;

III  Realidade  Desejo:  consiste  em  levantar  os  principais  anseios  das  comunidades

estudadas e seu modo de vida atual. E, para tanto é construída uma tabela na qual a

primeira  coluna  é  pré-estabelecido  temas  socioambientais  norteadores,  os  quais

representam a realidade, já na segunda coluna os moradores discorreram sobre os seus

anseios coletivos (VERDEJO, 2006).

6º  Desenvolvimento de oficinas de empoderamento local  -  As oficinas  ainda não foram

definidas,  uma  vez  que  serão  desenvolvidas  de  acordo  com  as  demandas  evidenciadas  pelos

moradores de cada povoado estudado.

1.3 História Oral

A tradição  e  o  costume perfazem importantes  representações  da  identidade  cultural  das

comunidades tradicionais que se dedicam a atividades de subsistência. Esse modo de vida impõe

regramentos  que,  muitas  vezes  se  apresentam  vulneradores  da  saúde  e  do  desenvolvimento

autodeterminador. Pergunta-se como compatibilizar o desenvolvimento e a inovação dos modos de

produção com a tradição centenária de beneficiamento de castanhas. Com base em entrevistas a

serem realizadas  com pessoas  consideradas  importantes  pelo  próprio povoado (utilizando-se do

método do snow ball, por exemplo, para saber quem são esses indivíduos), buscar-se-á conhecer as

tradições orais  prevalecentes nos povoados sobre o beneficiamento da castanha,  bem como tais

costumes regulam a vida laboral e social dos povoados. Serão procuradas alternativas baseadas nos

anseios locais para melhorar a qualidade de vida dos membros do povoado, sem que sua identidade

tradicional seja contestada. Para tanto, visa-se discutir possibilidades de memória do registro oral

das comunidades a fim de permitir sua preservação, porém promover a reflexão de seus impactos

perante sua população. Este trabalho, ao fim, busca alternativas baseadas nos anseios locais para



melhorar a qualidade de vida dos membros do povoado, sem que sua identidade tradicional seja

contestada.

1.4 Instituições Jurídico-políticas e Cidadania

A definição de povoado, que perfaz parte da zona rural, bem como a falta de conhecimento

de direitos e deveres individuais e coletivos,  assim como das responsabilidades das instituições

públicas, reforça a condição de vulnerabilidade e minimiza o exercício da cidadania em relação a

membros da comunidade. Deste modo, apesar de serem locais próximos a um grande centro urbano,

seus moradores não gozam das mesmas condições de Itabaiana, tais como serem usuários de rede de

esgoto, ter calçamento, arborização, ou mesmo possuir o entendimento do papel político-social que

exercem  no  sistema  político.  Procurar-se-á,  portanto,  o  empoderamento  dos  membros  da

comunidade através do conhecimento de questões básicas referentes à cidadania, por intermédio do

conhecimento do autor referenciamento identitário, bem como das condições de exercício cidadão.

Portanto,  será  necessário  conhecer  aspectos  políticos-jurídicos  da  comunidade,  identificando  as

principais  instituições  políticas  que  a  ela  se  referem  e  procurar  entender  o  seu  papel  para  o

ordenamento  jurídico  brasileiro.  Por  intermédio  da  própria  comunidade,  por  meio  de  oficinas

participativas,  será  manifesto  seu  entendimento  sobre  cidadania  e  exercício  de  direitos,  o  que

possibilitará a listagem por ordem de prioridades das políticas públicas a serem implementadas.

Consequentemente, este trabalho de sensibilização mobilizará a comunidade, por meio de cartilhas

e  treinamentos,  a  conhecer  a  estrutura  jurídico-política  em  que  está  inserida.  Estudos  sobre

cidadania e exercício de direitos serão fundamentais para identificar as potencialidade e fragilidades

do povoado visando o empoderamento local e a definição das políticas públicas prioritárias. 

Diante disso, foram estabelecidos como objetivos do presente plano de trabalho: I. Mobilizar

a comunidade, por meio de cartilhas e treinamentos, a conhecer a estrutura jurídico-política em que

está  inserida  e  fomentar  sua  participação  e  inserção  cidadã;  II.  Conhecer  o  entendimento  da

comunidade sobre cidadania e exercício de direitos; III. Listar, por ordem de prioridades, de acordo

com o determinado pela própria comunidade, as políticas públicas a serem implementadas; e IV.

Contribuir para a emancipação da comunidade, com vistas ao desenvolvimento local e à construção

social do conhecimento.

Em curto prazo, pretende-se desenvolver oficinas e elaborar guias voltados para divulgar o

conhecimento  sobre  cidadania,  vulnerabilidade  e  funcionamento  das  instituições  públicas,  com



vistas ao objetivo I. Esse tipo de ação favorece o empoderamento da comunidade, no que tange ao

exercício da cidadania e ao autorreferenciamento identitário. Assim, espera-se que a comunidade

entre em contato com matéria jurídico-política, inicialmente nos seguintes moldes: 

A) Oficina sobre Seguridade Social, em suas três vertentes, de acordo com a Constituição

Federal: Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Opta-se, aqui, por ir além da

Previdência Social,  tendo em vista  que:  a)  tanto a Previdência quanto a  Assistência

buscam cobrir situações de vulnerabilidade e risco, com a diferença de que aquela, por

ter caráter contributivo, é mais abrangente, em termos de benefícios, e que b) o Sistema

Único de Saúde está presente na comunidade, por intermédio de uma Unidade de Saúde

da Família.

A escolha por este tema como o inicial está embasada nos dados colhidos a partir dos

grupos  focais  dos  homens,  dados  estes  reveladores  de  que  há  uma  demanda  dos

moradores do Carrilho e dos povoados vizinhos quanto ao acesso à Previdência Social

na qualidade de trabalhadores rurais.

B) Oficina sobre o funcionamento do Estado nos povoados.

C) Oficina sobre os direitos e deveres da comunidade, no que diz respeito às diferenças

legais entre zona urbana e zona rural, e seus corolários (acesso aos serviços públicos e

às terras).

Com vistas aos objetivos II e III, deve ser desenvolvido, em seguida a cada oficina, um

grupo focal com os moradores, no sentido de ouvir o que elas e eles têm a dizer. O objetivo do

grupo focal é não só promover uma avaliação adjacente do momento, como também diagnosticar,

por via transversa, o entendimento da comunidade sobre o exercício da cidadania e o conjunto de

demandas  que  a  comunidade  apresenta  em  matéria  jurídico-política.  Esse  modo  de

operacionalização possibilita que a comunidade fique mais receptiva à intervenção com vistas aos

objetivos II e III, tendo em vista que a intervenção com vistas ao objetivo I, antecessora daquela,

tem um teor menos invasivo e, em termos imediatos, mais frutífero para os moradores.

De fato, há uma preocupação quanto à receptividade destas ações extensionistas, tendo em

vista  que,  conforme  dados  colhidos  nos  grupos  focais  já  realizados  com  a  comunidade,  os

moradores já foram sucessivamente visitados por outras equipes de trabalho, bem como por agentes

públicos  de  diversas  instituições,  o  que  os  têm  deixado  receosos  ou  enfadados  de  ações



extensionistas. Por essa razão, foi indispensável que, muito embora o objetivo central deste plano

seja o objetivo IV – no sentido de a intervenção contribuir para a emancipação da comunidade, com

vistas ao desenvolvimento local (Ávila, 2006) e na perspectiva do modelo de construção social do

conhecimento (Thiollent, 2000) –, se desenvolvesse alguma estratégia de aproximação apta a deixar

o Carrilho e os demais povoados mais abertos às ações deste plano.

Ainda com vistas aos objetivos II e III, proceder-se-á à coleta de dados sobre os povoados,

junto  às  redes  municipais  de  assistência  social  (CRAS,  CREAS,  secretarias  municipais  de

Itabaiana), de saúde (Unidades de Saúde da Família) e de previdência (INSS).

Em médio prazo, espera-se que, a partir dos acúmulos proporcionados pelas oficinas e pelos

grupos focais, a comunidade possa capilarizar as discussões, por intermédio dos núcleos sociais das

escolas, das famílias etc.

Em longo prazo, espera-se, na linha do objetivo IV, que a comunidade se engaje em sua

própria autoemancipação, de forma que ela própria se capacite a resolver seus problemas – tendo

nos  agentes  de  desenvolvimento  local  (Ávila,  2000)  meros  catalisadores  –,  por  ser  o

desenvolvimento local um processo centrado na comunidade, a partir do respeito às peculiaridades e

potencialidades singulares da comunidade-localidade. Além de centrado na comunidade, o processo

de desenvolvimento local é duplamente endógeno (de fora-para-dentro, metabolizando capacidades

e aptidões de se desenvolver, com autoconfiança, e de dentro-para-fora, aportando suas capacidades

e  aptidões  de  se  desenvolver,  e  a  consequente  autoconfiança,  como  equilibradores  de  suas

interações  com o  externo),  é  concomitantemente  democratizante  e  democratizador,  bem  como

integrante  e  integrador,  decorrendo  dessas  três  características  a  autossustentabilidade  do

desenvolvimento local.

2  RELATO  DAS  PRIMEIRAS  AÇÕES  EXTENSIONISTAS  NA COMUNIDADE

CARRILHO

Durante  os  meses  que  o  projeto  entrou  em vigor,  a  partir  de  janeiro  de  2017,  têm-se

realizado  reuniões  semanais  da  equipe  sob  aspectos  teóricos  e  práticos  que  possibilitaram:

apresentação  sistemática  do  projeto  de  extensão,  exposição  do  diagnóstico  da  área  de  estudo,

revisão de literatura e debate grupal sobre as bases teóricas do Desenvolvimento local, Teoria da

Paz, Psicologia Ambiental e Habilidades Sociais, além de discussão sobre a interdisciplinaridade

dos planos de ação e o planejamento estratégico das intervenções. Foram realizadas visitas para



entrar em contato com o povoado, estabelecer e fortalecer vínculos, além de divulgar e implementar

as atividades.  As atividades a serem feitas com a comunidade foram divididas em duas etapas:

aproximação com a comunidade e implementação das atividades. A aproximação foi inserida no

planejamento para atrair a atenção dos moradores. 

Nessa  primeira  etapa,  foi  feito  o  “Cine  Carrilho”,  iniciando a  estratégia  de  aumentar  a

capacidade  de  negociação  da  comunidade.  Foi  desenvolvida  uma  estratégia  de  votação  para  a

escolha  do  filme  a  ser  exibido  pela  própria  comunidade.  Foi  feito  também  um  evento

interdisciplinar  no  dia  mundial  do  Ambiente.  Nesse  dia  os  jovens  e  crianças  mostraram  a

comunidade para a equipe de extensão e  foi  ofertada uma palestra  para os  adultos tratando da

relação entre cuidado com o contexto socioambiental e desenvolvimento econômico 

Na segunda fase, estão em desenvolvimento todos os planos de trabalho do projeto. Até o

momento, houve a interação e trocas de conhecimentos de forma interdisciplinar entre os membros

da equipe, que corroborou para ampliação das metodologias a serem implementadas em campo.

Esse entrosamento tem sido fundamental para o engajamento da comunidade nas atividades. Além

disso, foram firmadas parcerias com alguns moradores e lideranças locais que foram solícitos e

ajudaram na divulgação e em aspectos práticos do projeto,  sendo que os primeiros grupos a se

engajarem nas atividades do projeto foram as crianças, jovens e mulheres.

3 CONCLUSÃO

A primeira fase do projeto de extensão tem resultados satisfatórios tanto no que alude à

assimilação dos conceitos elencados e ao ajustamento da bibliografia necessária para o trabalho in

loco fosse  desenvolvido  pelos  extensionistas  quanto  às  primeiras  decorrências  das  ações  na

comunidade Carrilho.  Isto  é  consequência  da grande interação ocorrida entre  os  integrantes  do

grupo  extensionista,  o  que  deriva  na  já  presente  e  no  aprofundamento  da  futura  troca  de

conhecimentos de forma interdisciplinar tanto entre os membros do grupo quanto entre o grupo e a

comunidade.  Consequentemente,  tal  disposição contribui para diversificação das metodologias a

serem implementadas  em campo e um melhor  entendimento da contribuição de cada atividade

individualmente e coletivamente, o que permite se traçar um panorama geral das ações a serem

executadas deste ponto em diante. 

No tocante aos pressupostos da cultura de paz, especialmente no viés relacionado à virada

local, estes são capazes de fornecer caminhos e instrumentos para o desenvolvimento endógeno-



emancipatório de comunidades que se veem privadas do exercício de direitos e da possibilidade de

autonomia cidadã, como é o caso da população dos povoados Carrilho, Dendezeiro e Taboca. Neste

sentido, o local turn pretende alterar práticas para promover a cidadania a partir do empoderamento,

em que a construção da história desses sujeitos passa a ser uma narrativa ativa, pois objetiva que a

comunidade, a partir da sua tomada de consciência, reivindique para si políticas públicas adequadas

para o seu desenvolvimento. Sendo assim, é preciso existir um processo inferencialista e dialógico

para permitir a discussão comunitária com o objetivo de unir as comunidades para que elas próprias

identifiquem os possíveis caminhos que as possam retirar das vulnerabilidades a que estão expostas.

Por fim,  verificou-se  que  esta  primeira  fase do projeto de extensão (discussão teórica e

planejamento das ações) fez-se necessário para que haja trocas de conhecimentos e experiências de

forma interdisciplinar em prol do melhoramento do trabalho nas comunidades. Para além disso, é

preciso  haver  o  amadurecimento  teórico-metodológico  das  ações  a  serem executadas  de  forma

participativa para a continuidade exitosa do projeto.
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