
          
                             QUEM SOMOS? 
Parte 1: Perfil da comunidade. 
Nome da comunidade:  
Solidão. 
 
Estado onde se localiza:  
Piaui. 
 
Município onde se localiza: 
São Braz. 
 
Quando e como surgiu a comunidade?  
1940, Pedro Bartolomeu De Carvalho .Ele comprou a Comunidade Solidão 

 
Qual é a origem de seu nome? 
Porque tinha umas casas longe umas das outras  

 
1.2. Aproximadamente, quantas pessoas vivem na comunidade? 
150 pessoas 
1.3. Quantas famílias vivem na comunidade? 
20 Famílias 
 
1.4. A comunidade é: (X) Rural (B) Urbana (C) Rural em processo de 
modificação para urbana. 
 
                         O QUE TEMOS? 

 
 

Parte 2: Organização do Trabalho e renda. 
 
2.1. Quais são as atividades econômicas mais importantes para a 
comunidade? (Marcar mais de uma alternativa, quando houver). 
 
(X)  Agricultura de subsistência 
(B) Agricultura comercial convencional 
(X) Agricultura comercial orgânica ou agorecológica 
(X) Criação de animais 
(E) Transformação artesanal de produtos agrícolas 
(F) Artesanato 
(H) Extrativismo mineral 
(I ) Extrativismo vegetal 
(J) Atividades industriais 
(L) Turismo rural 
Outras? Quais? 
 



 
 
 
2.2. Existem bens coletivos na comunidade? Quais? 
R: Trator computadores, poço, Forrageira, Aprisco, Mine-Fabrica de Doce, 
 
Parte 3: Formas de organização. 
 
 
3.1. Quais tipos de organização existem na comunidade? 
 
(x) Associações 
(B) Cooperativas 
(C) Grupos de mulheres 
(D) Grupos de jovens 
(E) Grupos religiosos 
      Outros? Descreva. 
 
 
3.2. Quantas associações existem na comunidade? QUAIS? 

R: uma, Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores e 

Pequenos Produtores Rurais do Povoado Solidão 
 
3.3. Qual o nível de participação das mulheres nas associações? 
 
(  ) Alto ( X ) Médio (  ) Baixo (  ) Não há participação 
 
3.4. E dos idosos?  
 
(  ) Alto (  ) Médio ( X) Baixo (  ) Não há participação 
 
3.5. E dos jovens?  
 
(  ) Alto (X) Médio (  ) Baixo (  ) Não há participação 
 
 
3.6. Quais posições os jovens assumem nas associações? Marque 
mais de uma opção quando houver: 
 
(A) Presidentes 
(B) Vice Presidentes 
(x) Secretários 
(D) Tesoureiro 
(E) Não ocupam nenhum papel 
;Outros? Descreva. 
 
 
Parte 4. Dados sobre educação. 

 
4.1. A comunidade possui creches públicas?  (A) Sim (X) Não 



 
4.2. A sua comunidade possui escolas? Se possui, quais são os 
níveis de ensino oferecidos? 
 
(A)  1ª a 4ª Série do Ensino Fundamental (antigo primário) 
(B)  5ª à 8ª Série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 
(C)  Ensino médio (antigo 2º grau) 
(X) Não possui escolas. 
 
4.3. Existe algum programa de alfabetização para jovens e adultos? 
 (A) Sim (X) Não 
 
4.4. Em que local / locais as aulas da educação de jovens e adultos 
são oferecidas? 
 
4.5. Sua comunidade tem acesso a cursos profissionalizantes? 
 (X) Sim (B) Não 
 
Quais cursos? 
R: Associativismo, Logísticas e Apicultura 
 
Onde ocorrem?  
 Na Sede da Associação 
 
Quais instituições oferecem?+. 
R: sebraee Coep Emater  
 
4.6. Existe internet nas escolas freqüentadas pelos alunos da 
comunidade?  
(A) Na maioria  (X) Em algumas (C) Não existe 
 
4.7. Como os alunos se locomovem até as escolas? 
 R: Ônibus Escolar 
 
 
Parte 5. Dados sobre segurança alimentar. 
 
 
5.1. A rede de ensino oferece merenda? (X) Sim (B) Não 
 
5.2. A merenda dura o mês todo? (X) Sim (B) Não 
 
5.3. A merenda é de qualidade? (X) Sim  (B) Não 
 
5.4. A escola recebe algum tipo de alimento adquirido através de 
programas como o compra direta, PNAE, etc? (X ) Sim (B) Não 
 
5.4.1. Em caso de resposta afirmativa, especifique de qual programa?  
R: PNAE 
 



5.5. Quais alimentos são produzidos no território? 
R: Milho, feijão, mandioca, Manga, Melancia, Macaxeira.  
 
 
Parte 6. Dados sobre saúde. 
 
6.1. Quais são as doenças mais frequentes na comunidade? 
R: Dor de cabeça, Febre, Gripe, Problema de Coluna E em pertence.  
 
6.2. Existe algum programa de saúde na sua comunidade (p.ex: Mais 
Médicos Programa de Saúde da Família, Médicos de Família ou 
outros)?  (X) Sim  (B) Não 
 
 6.2.1. Qual / Quais? 
R: Mais Médicos, Programa de Saúde da Família 
 
7 6.3. Existe posto de saúde na sua comunidade? (A) Sim (X) Não 
 
 6.4. Funciona em horários regulares? (A) Sim (X) Não 
 
 6.4.1. Quais os dias e horários de funcionamento? 
 
6.4.2.  Em caso NEGATIVO, onde as pessoas buscam atendimento? 
R: Na Cidade mais Proxima. 
 
6.5. No posto onde a maioria da comunidade busca atendimento 
existe serviço odontológico? (X) Sim (B) Não 
 
6.6. O posto de saúde, onde a maioria da comunidade é atendida faz 
vacinação? (X) Sim (B) Não 
 
6.7. O posto de saúde, onde a maioria da comunidade procura 
atendimento realiza o acompanhamento do pré-natal? (X) Sim (B) Não 
 
 
6.8.Na comunidade há acompanhamento frequente dos agentes de 
SAÚDE? 
 (X) Sim (  ) Não 
 
6.9. Os agentes de saúde realizam campanhas na comunidade? 
 (X) Sim ( B) Não 
 
6.9.1. Quais campanhas? 
R: Contra a Gripe, Vacinas pros idosos e para Crianças Cães e Gatos 
 
6.9.2. No posto de saúde onde a maioria da comunidade é atendida 
existe medicação? 
 
(X) Sim. Em quantidade suficiente. 
(A) Sim. Em quantidade insuficiente. 



(B) Não há medicação.  
 
6.9.3. Os profissionais de saúde do posto (onde a maioria da 
comunidade é atendida) explicam sobre planejamento familiar e 
distribuem métodos contraceptivos (pílula, camisinha)? 
 (X) Sim (B) Não 
 
6.9.4. Existem médicos e profissionais de saúde nos postos onde os 
comunitários são atendidos? (X) Sim (B) Não 
 
6.9.5. Existem serviços para pessoas com transtornos mentais 
oferecidos para a comunidade? (X) Sim (B) Não 
 
6.9.6. O posto, onde a maioria dos comunitários são atendidos têm 
estrutura para consultar pessoas com deficiência? (x) Sim (B) Não 
 
6.9.7. Por que? 
 
 R: Temos  Médicos,  psicóloga, Fonodiologa, Nutricionista. 
 
6.9.8. Há práticas de cura tradicionais em sua comunidade 
(benzedeiras, pajés, curandeiros, ervas medicinais)? (X) Sim (B) Não 
 
6.9.9. Quais? 
R: Sim Benzedeira, Ervas, Medicinais. 
 
6.10.  Você está satisfeito com os serviços de saúde oferecidos? 
 (X) Sim (B) Não 
 
6.10.1. Comente. 
R: Porque temos Agente de Saúde, Medico Transporte para os melhores 
Socorros etc... 
 
 
 
Parte 7. Dados sobre segurança hídrica. 

 
 

7.1. A comunidade dispõe de rede pública para abastecimento? 
 (A) Sim (X) Não 
 
7.2.Qual a frequência de fornecimento de água para a comunidade? 
R: Cisternas.,Poços, Barreiros  
 
7.3. De onde vem a água consumida na comunidade?  
(X) Poços ( )Açudes ( ) Estações de tratamento (X) Barreiros (  ) Carro pipa 
( ) Outros? Quais?      
R: Chuvas 
7.4. Quando utilizado o carro pipa, quem fornece a água desse carro 
pipa?  



(X) Governo municipal / prefeitura. 
(B) Governo Estadual 
(C) Governo Federal 
(X) Militares 
(X) Comprada pela família / comunitários. 
Outros. Quais? 
7.4. Quantas casas têm cisterna? (X) A maioria (B) 50% (C) Poucas (  ) 
Nenhuma 
 
7.5. Marque os principais tipos de cisterna existentes na comunidade:   
(X) Calçadão / De enxurrada  (X) De telhado – tradicional – captação de 
água no telhado. 
 
7.6. A água que a população bebe é de qualidade? Por quais 
procedimentos ela passa? 
R:Filtrada  põe cloro etc. 
 
7.7.Nos períodos de seca, como a comunidade faz para ter água? 
R: Reserva do Inverno e compramos etc.  
 
Parte 8. Dados sobre meio ambiente. 
 
 
8.1. Há rede de esgoto na maioria das casas da comunidade?  
(  ) Sim (X) Não 
 
8.2. Como é o esgotamento da maioria das casas? (Marque mais de 01 
opção quando houver). 
 
(X) Fossa séptica  (fossa revestida ou ipermeabilizada) 
(X) Descarte ao ar livre 
(C) Fossa negra (não ipermeabilizada) 
(D) Despejo em rios, córregos ou outros cursos d’água 
(E) Sistema de reuso da água?.  
Outros? Quais Descreva: ____________________? 
 
 
8.3. Há saneamento na comunidade? (  ) Sim (X) Não 
 
8.4. Há coleta de lixo na comunidade? (  ) Sim (X) Não 
   
8.4.1 Há coleta Seletiva de lixo na comunidade? (  ) Sim (X) Não 
 
 Se NÃO houver, para onde vai o lixo produzido pela comunidade? 
R:Queimamos 
 
8.5. Há produção agrícola orgânica ou agro ecológica?  
 
(X) Sim. A maioria da produção é orgânica ou agro ecológica. 
(B) Sim. Porém, a minoria da produção é orgânica ou agro ecológica. 



(C) Não há produção orgânica ou agro ecológica nessa comunidade. 
 
8.9. A sua comunidade utiliza agrotóxicos no plantio? (  ) Sim (X) Não 
 
8.9.1. Se a resposta foi SIM, já tiveram algum problema de saúde em 
decorrência do uso de agrotóxicos?  (  ) Sim (  ) Não 
 
8.9.2. Comente. 
 
8.10. Houve mudança no ciclo de chuvas nos últimos anos? 
 (X) Sim (B) Não 
 
8.10.1 Comente: 
 
R: Chuvas fracas não Chove no período certo. 
 
Parte 9. Dados sobre conectividade. 
 
 
9.1.Na sua comunidade existe Telecentro? (X) Sim (B) Não 

 
9.2. O Telecentro funciona regularmente? (X) Sim (B) Não 
 
9.3. Sua comunidade tem acesso à internet? (X) Sim (B) Não 
 
9.4. De que tipo?   
 
(  ) Telecentro (X) Antena via satélite (  ) Via rádio (  ) 4G  
 
(  ) Outro? Qual? 
 
9.5. Há sinal de celular na comunidade? (X) Sim (B) Não 
 
9.6. Como é o sinal de celular na comunidade? (  ) Bom ( ) Razoável 
 (X) Ruim 
 
9.7. Há telefones públicos na sua comunidade? (A) Sim (X) Não  
 
 
Parte 10. Dados sobre Políticas Públicas. 
 
 
10.1. Existem programas sociais para a comunidade? Marque abaixo 
os principais: 
 
 
(X) Bolsa Família 
(X) Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 
(X) PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) 



(X) PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar) 
(   ) Programa de Incentivo à Produção de Agricultura e Consumo de Leite 
(X) Programa Mais Alimentos 
(  ) Programa Garantia Safra 
(  ) Programa de Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural 
(X) Programa Nacional de Alimentação Escolar 
Outros? Quais? 
 
10.2. A produção agrícola é comercializada para alguns programas de 
segurança alimentar, a exemplo do PAA e PNAE? (X) Sim (B) Não 
 
10.2.1. Quais programas? 
R: PNAE 
 
10.3. Existe alguma forma de acompanhamento técnico para a 
agricultura?  (X) Sim  (B) Não 
 
10.3.1Quem faz esse acompanhamento? 

R:Emater 
 
Parte 11. Dados sobre Cultura e cidadania. 

 
11.1. Existe algum grupo participante de movimentos sociais (ex: 
MST)? Se sim, qual? 
 
11.2. Existe trabalho infantil na comunidade? (A) Sim  (X) Não 
 
11.2.1. O que a comunidade entende como “trabalho infantil? 
R; Não Fazer trabalhos de Adultos. 
 
11.3. Quais religiões são praticadas na comunidade? 
R: Evangélicos e Católicos. 
 
11.4. Quais as opções de lazer para os jovens na comunidade? 
R: Telecentro e Pescar. 
 
11.5. O índice de violência na comunidade é:  (X) Baixo (B) Médio (C) 
Elevado 
 
11.6. A sua comunidade é um local seguro para viver? (X) Sim (B) Não 
 
11.6.1. Por que? 
R: Porque e Tranquilo não existe Violência na Comunidade 
 
11.7. A comunidade cultiva algum aspecto cultural tradicional 
(danças, festas, comidas tradicionais, artesanatos)? Qual / Quais? 
R: Sim Cavalgadas e Festas.  
 



11.8. Quais os principais motivos de migração nessa comunidade? 
Marque mais de uma opção, quando houver: 
(X) Seca 
(X ) Desemprego e falta de oportunidades de trabalho 
(C) Educação – não há universidades e cursos profissionalizantes na 
comunidade 
(D) Violência 
Outros? Quais? 
 
                                         O QUE QUEREMOS? 
      Parte 12. Panorama geral. 
12.1. Quais são os principais problemas encontrados na sua 

comunidade? 

falta de empenho da Comunidade , falta de interesse  de alguns sócios  
que sabe de seus deveres e não cumpre, falta de água 
12.2. Quais são as principais metas da comunidade a curto e longo 

prazo? 

Curto prazo Longo prazo 
 Concluir o curso de apicultura   Capacitação de curso de operador de 

Maquina 
 Concluir a casa de Mel Curso  Informática 
 Consertar as estradas de acesso  Novos projetos  
 Fornecimento de medicamentos  Água encanada 
    
    
    
    

12.3. A comunidade sente falta de cursos ou capacitações? Se a 

resposta for sim, quais cursos ou capacitações a população necessita? 

Quais temas gostariam que fossem trabalhados? 

 Sim; cabeleira,  Culinário,  Designer de sobrancelhas, Costureira, 

Manicure e Pedicura, Informática, Artesanatos, Curso de  

empreendedorismo, Aulas de Dança, Aula de Violão 

 
 
 
 
 
 
 

 


