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QUEM SOMOS? 
 
 

Parte 1: Perfil da comunidade. 
 

Nome da comunidade:  
 
Serra das Viúvas  
 
Estado onde se localiza:  
 
Alagoas 
 
Município onde se localiza:  
Água Branca 
 
Quando e como surgiu a comunidade? 
 
Não se sabe exatamente quando surgiu. Mas relatos orais afirmam que foram três 
famílias que fundaram a comunidade. E suas famílias foram expandindo a população. 
 
Qual é a origem de seu nome? 
 
Dona Maria José de Souza moradora da comunidade, conta que morava em outro 
povoado, mas que pelo fato de ter casado com um rapaz daquela região veio a morar por 
cá. A dona Maria José explica que achou muito intrigante o fato de mesmo tendo poucas 
viúvas dentro daquela povoação, ela ter recebido o nome de Serra das Viúvas. Então foi 
procurar com a sua sogra o motivo de tal contradição. Sua sogra respondeu-lhe que 
aquela povoação recebera inicialmente o nome de Paudalho que era por conta de uma 
árvore enorme que tinha folhas que cheiravam a alho. Paudalho no inicio de sua 
povoação possuía em suas extensões três famílias tradicionais com pai, mãe e filhos, no 
entanto com o passar dos anos os três homens morreram e as famílias ficaram sendo 
administradas pelas figuras femininas, e aquele pequeno povoado passou a ser a Serra 
q tinha três viúvas, e por isso Serra das Viúvas.  
 
1.2. Aproximadamente, quantas pessoas vivem na comunidade? 
 
Aproximadamente 250 habitam a comunidade 
 
1.3. Quantas famílias vivem na comunidade? 
 
Vivem na comunidade 86 famílias  
 
1.4. A comunidade é: (X) Rural (B) Urbana (C) Rural em processo de modificação para 
urbana. 
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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). 
 
(A)  Agricultura de subsistência 
(B)  Agricultura comercial 
(C)  Criação de animais 
(D)  Transformação artesanal de produtos agrícolas 
(E)  Artesanato 
(F)  Comércio 
(G)  Extrativismo mineral 
(H)  Extrativismo vegetal 
(I) Atividades industriais 
(J) Turismo rural 
(K) Outras? Quais? 
 
2.2. Existem bens coletivos na comunidade? Quais? 
 
Sim, o centro cultural da comunidade, a escola, a capela,  
 

 
Parte 3: Formas de organização. 

 
 
3.1. Quais tipos de organização existem na comunidade? 
 
(A) Associações 
(B) Cooperativas 
(C) Grupos de mulheres 
(D) Grupos de jovens 
(E) Grupos religiosos 
(F) Outros? Descreva. 
 
3.2. Quantas associações existem na comunidade? QUAIS? 
 
Existe uma associação, chama-se Associação das Mulheres Artesãs Quilombolas Serra 
das Viúvas.  
 
3.3. Qual o nível de participação das mulheres nas associações? 
 
(X) Alto (  ) Médio (  ) Baixo (  ) Não há participação 
 
3.4. E dos idosos?  
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(  ) 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 
(C) Secretários 
(D) Tesoureiros 
(E) Não ocupam nenhum papel 
(F) Outros?  
Descreva. Conselho Fiscal  
 
 
Parte 4. Dados sobre educação. 
 

 
4.1. A comunidade possui creches públicas?  (A) Sim (B) Não 
 
 
4.2. A sua comunidade possui escolas? Se possui, quais são os níveis de ensino 
oferecidos? 
 
(X)               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) 
(D) Não possui escolas. 
 
4.3. Existe algum programa de alfabetização para jovens e adultos? 
 (A) Sim (B) 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? 
 
 (A) Sim (B) Não 

 
Quais cursos? 
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Onde ocorrem?  
 

 

 
Quais instituições oferecem? 
 

 
4.6. Existe internet nas escolas freqüentadas pelos alunos da comunidade?  
 
(A) Na maioria  (B) Em algumas (C) Não existe 
 
4.7. Como os alunos se locomovem até as escolas? 
A pé  
_______________________________________________________________________ 
 

 
Parte 5. Dados sobre segurança alimentar. 
 
5.1. A rede de ensino oferece merenda? (A) Sim (B) Não 
 
5.2. A merenda dura o mês todo? (A) Sim (B) Não 
 
5.3. A merenda é de qualidade? (A) Sim  (B) Não 
 
 
5.4. A escola recebe algum tipo de alimento adquirido através de programas 
como o compra direta, PNAE? (A) Sim (B) Não 
 
5.5. Quais alimentos são produzidos no território? 
 
Milho, feijão, banana, laranja, acerola, farinha de mandioca e derivados, bolos e doces 
diversos, coentro, abobora, cocadas e muitos outros. 
 

 
 
Parte 6. Dados sobre saúde. 
 
 
6.1. Quais são as doenças mais frequentes na comunidade? 
Gripe e resfriado. 
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6.2. Existe algum programa de saúde na sua comunidade (p.ex: Mais Médicos 
Programa de Saúde da Família, Médicos de Família ou outros)?  (A) Sim  (B) Não 
 
 6.2.1. Qual / Quais? ____________________________________________________ 

 
 
 6.3. Existe posto de saúde na sua comunidade? (A) Sim (B) Não 
 
 6.4. Funciona em horários regulares? (A) Sim (B) Não 
 
 6.4.1. Quais os dias e horários de funcionamento? 
_______________________________________________________________________ 

 
 6.4.2.  Em caso NEGATIVO, onde as pessoas buscam atendimento? 
 
Nas unidades básicas de saúde do município. 
_______________________________________________________________________ 

 
6.5. No posto onde a maioria da comunidade busca atendimento existe serviço 
odontológico? (A) Sim (B) Não 
 
6.6. O posto de saúde, onde a maioria da comunidade é atendida faz vacinação? 
(A) Sim (B) Não 
 
6.7. O posto de saúde, onde a maioria da comunidade procura atendimento realiza 
o acompanhamento do pré-natal? (A) Sim (B) Não 
 
6.8.Na comunidade há acompanhamento frequente dos agentes de SAÚDE? 
 ( ) Sim (X) Não 
 
6.9. Os agentes de saúde realizam campanhas na comunidade? (A) Sim (B) Não 
 
6.9.1. Quais campanhas?  
____________________________________________________________________ 
 
6.9.2. No posto de saúde onde a maioria da comunidade é atendida existe 
medicação? 

(A) Sim. Em quantidade suficiente. 
(B) Sim. Em quantidade insuficiente. 
(C)  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)? 
 (A) Sim (B) Não 
 
6.9.4. Existem médicos e profissionais de saúde nos postos onde os comunitários 
são atendidos? (A) Sim (B) Não 
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6.9.5. Existem serviços para pessoas com transtornos mentais oferecidos para a 
comunidade? (A) Sim (B) Não 
 
6.9.6. O posto, onde a maioria dos comunitários são atendidos têm estrutura para 
consultar pessoas com deficiência? (A) Sim (B) Não 
 
6.9.7. Por que? 
 

 

 
6.9.8. Há práticas de cura tradicionais em sua comunidade (benzedeiras, pajés, 
curandeiros, ervas medicinais)? (A) Sim (B) Não 
 
6.9.9. Quais? 
Lambedores, chás, sumos, defumadores, e benzedeiras. 
_______________________________________________________________________ 
 
6.10.  Você está satisfeito com os serviços de saúde oferecidos? (A) Sim (B) Não 
 
6.10.1. Comente. 
A comunidade por ser quilombola precisava de uma unidade de saúde.  Com os serviços 
oferecidos regularmente  

 

 
 
 
 
 
Parte 7. Dados sobre segurança hídrica. 

 
 

7.1. A comunidade dispõe de rede pública para abastecimento? (A) Sim (B) Não 
7.2.Qual a frequência de fornecimento de água para a comunidade? 
____________________________________________________________________ 

 
7.3. De onde vem a água consumida na comunidade?  
( ) Poços ( )Açudes ( ) Estações de tratamento ( ) Barreiros (X) Carro pipa 
(x) Outros? Quais?  
Fonte de minação       

 
7.4. Quando utilizado o carro pipa, quem fornece a água desse carro pipa?  

(A) Governo municipal / prefeitura. 
(B) Governo Estadual 
(C) Governo Federal 
(D) Militares 
(E) Comprada pela família / comunitários. 
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(F)  Outros. Quais? 
 

7.5. Quantas casas têm cisterna? (A) A maioria (B) 50% (C) Poucas (  ) Nenhuma 
 
7.6. Marque os principais tipos de cisterna existentes na comunidade:   
( X) Calçadão / De enxurrada  (X) De telhado – tradicional – captação de água no 
telhado. 
 
7.7. A água que a população bebe é de qualidade? Por quais procedimentos ela 
passa? 
Sim, a população bebe água de uma única fonte de minação que segundo estudos é de 
qualidade boa. A água  é armazenada em uma cisterna de placa.    
_______________________________________________________________________ 

 
7.8. Nos períodos de seca, como a comunidade faz para ter água? 
Utiliza a água armazenada em seus reservatórios e também a fornecida pelos carros 
pipas.  
_______________________________________________________________________ 
 

 
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). 
(A) Fossa séptica  (fossa revestida ou ipermeabilizada) 
(B) Descarte ao ar livre 
(C) Fossa negra (não ipermeabilizada) 
(D) Despejo em rios, córregos ou outros cursos d’água 
(E) Outros? Quais? 

 
8.3. Há saneamento na comunidade? (  ) Sim (X) Não 
 
8.4. Há coleta de lixo na comunidade? (X) Sim (  ) Não 
 
Se NÃO houver, para onde vai o lixo produzido pela comunidade? 
 

 

 
8.5. Há produção agrícola orgânica ou agro ecológica?  
(A) 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 
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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? (A) Sim (B) Não 
 
8.10.1 Comente: 
 
O aquecimento global tem provocado uma mudança no ciclo de chuva, e isso faz com 
que os agricultores não plantem por falta de chuva, ou muitas vezes percam sua safra 
por chuvas excessiva.   
 

 

 
 
Parte 9. Dados sobre conectividade. 
 
9.1.Na sua comunidade existe Telecentro? (A) Sim (B) Não 

 
9.2. O Telecentro funciona regularmente? (A) Sim (B) Não 
 
9.3. Sua comunidade tem acesso à internet? (A) Sim (B) Não 
 
9.4. De que tipo?   
 
(  ) Telecentro (  ) Antena via satélite (X) Via rádio (  ) 4G (  ) Outro? Qual? 
__________________________________________________________ 
 
9.5. Há sinal de celular na comunidade? (A) Sim (B) Não 
 
9.6. Como é o sinal de celular na comunidade? (X) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim 
 
9.7. Há telefones públicos na sua comunidade? (A) Sim (B) Não  
 
 
 

 
Parte 10. Dados sobre Políticas Públicas. 

 
10.1. Existem programas sociais para a comunidade? Marque abaixo os principais: 
(A)  Bolsa Família 
(B)  Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 
(C)  PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) 
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(D)  PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar) 
(E)  Programa de Incentivo à Produção de Agricultura e Consumo de Leite 
(F)  Programa Mais Alimentos 
(G)  Programa Garantia Safra 
(H)  Programa de Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural 
(I) Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(J) Outros? Quais? 

 
10.2. A produção agrícola é comercializada para alguns programas de 
segurança alimentar, a exemplo do PAA e PNAE? (A) Sim (B) Não 

 
10.2.1. Quais programas? 
Farinha de mandioca e seus derivados, feijão, banana,  laranja, abobora, coentro, 
macaxeira, bolos de diversos sabores, doces diverso, cocadas, e muitos outros.  
___________________________________________________________ 

 
10.3. Existe alguma forma de acompanhamento técnico para a agricultura?  
(A) Sim  (B) Não 

 
10.3.1Quem faz esse acompanhamento? 

_____________________________________________________________ 
 

 
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 (B) Não 
 
11.2.1. O que a comunidade entende como “trabalho infantil”? 
 
Crianças com menos de 18 anos que trabalham ao invés de estudar.  

 

 
11.3. Quais religiões são praticadas na comunidade? 
 
Católica e protestante. 
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11.4. Quais as opções de lazer para os jovens na comunidade? 
Futebol e internet. 

 

 
11.5. O índice de violência na comunidade é:  (A) Baixo (B) Médio (C) Elevado 
 
11.6. A sua comunidade é um local seguro para viver? (A) Sim (B) Não 
 
11.6.1. Por que? 
 
Não há casos de violências na comunidade. 

 

 
11.7. A comunidade cultiva algum aspecto cultural tradicional (danças, festas, 
comidas tradicionais, artesanatos)? Qual / Quais? 
 
As crianças tem um grupo de dança afro, temos a festa da consciência negra e da 
padroeira. Temos também uma infinidade de comidas tradicionais para cada ocasião 
necessária, como por exemplo, a galinha de capoeira, mungunzá, arroz doce, os bolos 
de raízes, doces, etc.  
Produzimos artesanatos com palha de ouricurizeiro, palha de milho, palha de bananeira, 
e cipó de todas as espécies. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
11.8. Quais os principais motivos de migração nessa comunidade? Marque mais de 
uma opção, quando houver: 
 
(A) Seca 
(B) Desemprego e falta de oportunidades de trabalho 
(C) Educação – não há universidades e cursos profissionalizantes na comunidade 
(D) Violência 
(E) Outros? Quais? 

 
 

O QUE QUEREMOS? 
 

Parte 12. Panorama geral. 

 

12.1. Quais são os principais problemas encontrados na sua comunidade? 

Falta de abastecimento de água, falta de uma escola de qualidade, unidade básica de 

saúde, falta de saneamento básico.  
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12.2. Quais são as principais metas da comunidade a curto e longo prazo? 

 
Curto prazo Longo prazo 

 M        Calçamento e pavimentação Ida   Unidade básica de saúde  

 ÁÁ       Água Encanada  
S  U  uma escola com o ensino fundamental completo 

 As       Saneamento Básico         Quadra de esportes  

 Ca      carro para transportar as pessoas necessitadas            Uma escola maior e com mais salas   

          Cestas básicas para as famílias necessitadas    

 E        Expansão das vendas do artesanato    

    

    

 

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, corte e costura, computação, pintura, música, dança,  


