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RESUMO GERAL O ecossistema de restinga tem sido um dos mais impactados no 

Brasil devido à sua localização litorânea, onde a expansão imobiliária e o turismo 

desordenado são os principais fatores degradantes. O litoral norte do estado de Sergipe se 

inclui nessa realidade, principalmente devido às belezas singulares da região. Tentativas de 

conservação das espécies têm sido escassas e recentes, ainda necessitando de maior estrutura 

para as unidades de conservação locais. Com o intuito de atender tanto à conservação dos 

recursos naturais quanto à melhoria socioeconômica da população foi criado na região, no 

município de Pirambu, um assentamento rural de reforma agrária de modalidade 

agroextrativista: o Assentamento Agroextrativista São Sebastião. O assentamento abrange 28 

famílias, que já eram residentes das proximidades da terra atualmente regularizada, e que têm 

como principais atividades econômicas o extrativismo da mangaba (Harconia speciosa L.), o 

artesanato a partir da palha do ouricurizeiro (Siagrus coronata Matius Beccari) e a agricultura 

familiar. O objetivo geral deste estudo foi investigar como se dá a relação entre as pessoas e o 

meio ambiente botânico, através dos métodos e técnicas empregados pela etnobotânica, com o 

fim de suscitar possíveis discussões acerca da sustentabilidade destes recursos no 

assentamento. Para melhor compreensão e organização dos dados, este estudo encontra-se 

dividido em quatro capítulos. O capítulo 1 traz uma breve revisão dos principais autores e 

temas relacionados à pesquisa, bem como uma caracterização da área de estudo, com base na 

literatura disponível e em dados obtidos em campo. O capítulo 2 trata-se de um levantamento 

de espécies botânicas consideradas úteis pelos moradores. As 106 espécies identificadas 

foram enquadradas em sete categorias de uso, e algumas se inseriram em mais de uma 

categoria, a saber: Alimentícia (43), Medicinal (46), Combustível (22), Artesanal (3), Místico-

religiosa (10), Ornamental (6) Outros (5). As espécies foram classificadas quanto ao seu Valor 

de Uso e, para a categoria Combustível, foi realizada a técnica do Ordenamento Rápido do 

Informante. O capítulo 3 foi um estudo específico do uso dos quintais da localidade. Vinte e 

cinco quintais foram visitados e todas as espécies com diâmetro a nível do solo ≥ 3 foram 

registradas, e computadas as respectivas alturas, copa e localização espacial no quintal. Foi 

averiguada a importância do quintal para o sustento familiar através de entrevistas semi-

estruturadas, bem como a divisão de trabalho e as técnicas de manejo empregadas. O capítulo 

4 foi um estudo realizado com o objetivo de conhecer a  percepção das crianças do 

assentamento, em idade escolar compatível ao Ensino Fundamental, do meio ambiente local. 

Foi utilizada uma triangulação de métodos para se chegar às respostas desejadas, a saber: 

confecção de desenhos individuais, confecção de mapas coletivos e aplicação de entrevistas 

semi-estruturadas. Os dados obtidos nos diversos estudos apontam para uma riqueza de 

biodiversidade local ainda pouco explorada, em oposição a determinadas espécies que podem 

estar sofrendo pressão de uso, deste modo, concluindo pela necessidade de novos estudos 

multidisciplinares que valorizem o conhecimento local na construção de estratégias para o 

desenvolvimento sustentável no assentamento, que no próprio nome evidencia a proposta de 

se utilizar dos recursos naturais de maneira racional, socioeconômica e ambientalmente justa. 

Palavras-chave: etnobotânica, conhecimento tradicional, restinga. 
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OVERVIEW The restinga ecosystem has been one of the most impacted in Brazil due to 

its coastal location, where the housing boom and Unregulated tourism are the main factors 

degrading. The northern coast of Sergipe is included in this reality, mainly due to the unique 

beauty of the region. Attempts to conserve species has been scarce and recent, still requiring 

more structure to the units of local conservation. In order to meet both the conservation of 

natural resources on improving socioeconomic conditions in the region was created in the 

municipality of Pirambu, a rural settlement land reform mode agroextractive: Assentamento 

Agroextrativista São Sebastião. The settlement covers 28 families, who were residents of 

nearby land currently regulated, and which have as their main economic activities in the 

extraction of mangaba (Harconia speciosa L.), handicrafts from the straw ouricurizeiro 

(Siagrus coronata Beccari Matius) and family farming. The objective of this study was to 

investigate how does the relationship between man and the environment botanist, with the 

methods and techniques employed by the ethnobotany, in order to raise possible discussions 

about the sustainability of these resources in the settlement. For better understanding and 

organization of data, this study is divided into four chapters. Chapter 1 presents a brief review 

of the main authors and themes related to the research , as well as a characterization of the 

study area, based on available literature and data obtained in the field. Chapter 2 it is a 

collection of botanical species considered useful by the residents. In this, we performed a 

general characterization of the study area, based on socioeconomic information provided by 

residents, associated with the listing of all known species useful. The 106 species listed were 

grouped into seven categories of use, and some were inserted in more than one category, 

namely: Food (43), Medical (46), Fuel (22), Craft (3), Mystic-religious (10), Ornamental (6) 

and Other (5). The species were classified according to their use and value to the category 

Fuel, we applied the technique of Rapid Spatial Insider. Chapter 3 was a specific study of the 

homegardens of the town. Twenty-five homegardens have been visited and all species with 

diameter at ground level were recorded ≥ 3, and computed their heights, canopy and location 

in space in the homegarden. Was investigated the importance of the yard to keep the family 

through semi-structured, and the division of labor and management techniques employed. 

Chapter 4 was a study with the objective of understanding the relation between the children of 

school-age settlement compatible to the elementary school and the local environment. We 

used a triangulation of methods to achieve the desired responses: making individual drawings, 

map-making and collective application of semi-structured interviews. Data from several 

studies point to a wealth of local biodiversity yet little explored, as opposed to certain species 

that may be under pressure to use, thus concluding the need for further multidisciplinary 

studies that value local knowledge in building strategies for sustainable development in the 

settlement that the name itself shows the proposal to use natural resources rationally, 

socioeconomic and environmental justice. Keywords: ethnobotany, traditional knowledge, 

restinga. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A pressão antrópica no estado de Sergipe concentra-se principalmente sobre as áreas 

litorâneas, atingindo, em toda a sua extensão, as áreas de ecossistemas associados à Mata 

Atlântica - como Manguezais, Sistemas Dunares e Restingas. Os ecossistemas litorâneos têm 

sido alvo dessa degradação desde os primórdios da colonização européia, notadamente, 

devido à sua localização que facilita o transporte marítimo e tem, no geral, climas mais 

amenos.  

Desde então, a ocupação do litoral tem se intensificado e acelerado, devido às elevadas 

taxas de especulação imobiliária baseadas nas belezas singulares da região, que, em conjunto 

com a expansão urbana desenfreada das cidades litorâneas e o estímulo ao turismo sem que 

haja um planejamento prévio, têm se configurado como as principais ações impactantes do 

litoral sergipano (SOUZA; OLIVEIRA, 2006). 

Segundo Esteves e Lacerda (2000) são raras as áreas em que ainda prevalecem as 

características naturais, situação agravada pela pouca representatividade dos ecossistemas de 

restingas na distribuição de Unidades de Conservação no país, em relação a outros 

ecossistemas como a floresta tropical. No entanto, Pereira (2008a, p.167) afirma que: 

 

Em Sergipe, apesar da pequena extensão territorial do estado, ainda existe 

uma rica biodiversidade que sustenta formas de manejo e produção 

tradicionais, sustentáveis e dependentes de recursos naturais, notadamente na 

zona litorânea, em áreas de remanescentes de restinga, várzeas, matas e 

manguezais. 

 

Muito dessa biodiversidade pode ser encontrada nos 5,19% do território estadual que se 

encontra em áreas decretadas como Unidades de Conservação (SILVA-MANN; FERREIRA; 

MELO, 2010). Destas, seis estão presentes na zona costeira, a saber: Reserva Biológica 

(ReBio) Santa Isabel, Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do Urubu, APA Foz do Rio 

Vaza-Barris (Ilha do Paraíso), APA Litoral Sul, APA Litoral Norte e APA Rio Sergipe. 

Uma das maiores dificuldades da efetivação da implantação destas Unidades de 

Conservação é o crescimento populacional acelerado em seu entorno. No litoral Norte de 

Sergipe, por exemplo, a cidade de Pirambu encontra-se cercada por “barreiras” de diversos 

tipos: no extremo norte por conta do limite da ReBio Santa Isabel, ao sul pelo Rio Japaratuba 
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que faz limite com o município de Barra dos Coqueiros e ao oeste por áreas de manguezal e 

algumas fazendas. E, contudo, se nos anos 80 a população de Pirambu não chegava a 2000 

habitantes (HISTÓRIA dos municípios, 2002), no último censo do IBGE este número 

quadruplicou, chegando a 8369 habitantes (IBGE cidades, 2010). 

 Além disso, Pirambu é um dos dois municípios em que a área da ReBio Santa Isabel foi 

criada (o outro é Pacatuba), e ambos possuem inúmeros povoados que, tradicionalmente, têm 

utilizado dos recursos ambientais para sua sobrevivência. A inserção desta unidade de 

conservação - que é de proteção integral e, por conseguinte, impõe grandes restrições de uso - 

na região tem implicado diretamente no modo de vida de comunidades adjacentes. 

 O Assentamento Agroextrativista São Sebastião (Projeto de Assentamento 

Agroextrativista São Sebastião – Sigla: PAE São Sebastião) – o único desta modalidade no 

estado de Sergipe – é umas das comunidades da região que depende diretamente dos recursos 

naturais. Pereira (2008a) afirma, ainda, que a sobrevivência da população do assentamento 

estava diretamente relacionada com a oferta destes recursos locais mesmo antes da 

desapropriação das terras do PAE. 

Assim, a criação do PAE São Sebastião se justificou pelo fato das terras da fazenda Santa 

Isabel, que foi desapropriada, já ser espaço de vida e trabalho de moradores que desenvolviam 

atividades agroextrativistas, e, ainda, por estes estarem inseridos em uma área com grandes 

restrições agropecuárias tanto no caráter de proteção legal por ser remanescente de Mata 

Atlântica (e vizinho à ReBio Santa Isabel) quanto pela própria característica do solo, que traz 

limitações de uso.  

A modalidade agroextrativista foi a que melhor se inseriu bem no contexto local, visto 

que são modalidades especiais de assentamento rural regulamentados pela Portaria do INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) nº268, de 1996, que têm como 

objetivo possibilitar um modelo de desenvolvimento voltado para a melhoria da qualidade de 

vida das populações tradicionais, mesmo estas estando inseridas em áreas com restrições 

naturais e vegetação legalmente protegida (PEREIRA, 2008b).  

A questão é que durante muito tempo houve uma dualidade entre desenvolvimento rural e 

meio ambiente, que ainda tem levado a conflitos sobre como orientar as atividades em um 

assentamento de caráter agroextrativista, de modo que a consolidação da proposta vem sendo 

comprometida. Isso coloca em risco a vegetação nativa local, já que, mesmo a floresta 

gerando recursos de importância econômica, existem outras formas de uso destes espaços que 
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garantem “retornos financeiros maiores e mais rápidos para os que promovem o 

desmatamento” (PEREIRA, 2008a, p. 196). 

Evidencia-se, portanto, que os conflitos existentes em torno dos recursos legalmente 

protegidos no litoral norte sergipano têm sido agravados pela atual escassez de ações que 

levem em consideração as fragilidades do ecossistema na região. Além disso, a carência de 

informações básicas configura-se como um fator limitante na elaboração de projetos que 

venham a minimizar os impactos através de uma política de gestão sustentável dos recursos, 

envolvendo tanto os aspectos econômicos quanto sócioambientais.  

Deste modo, enfatiza-se que a pesquisa e catalogação de plantas presentes em áreas de 

restinga bem como o estudo dos conhecimentos populares associados a esta vegetação, 

podem gerar subsídios à proteção das espécies do litoral norte sergipano e também emergir 

novos caminhos que conduzam a uma economia sustentável para populações locais deste 

ecossistema. Considera-se ainda que o estudo focado em espécies nativas possa subsidiar o 

seu uso sustentado,  levando a uma maior eficiência de modalidades agrícolas tais como a 

agricultura familiar.   

Segundo a Lei Brasileira de Segurança Alimentar e Nutricional - adotada pela 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), na sua subunidade 

brasileira - segurança alimentar  e nutricional “consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis” (Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, Art. 3º). No 

local de estudo esse padrão tem sido buscado pelos moradores por meio de agricultura, 

criações de pequenos animais, pesca e extrativismo  da mangaba (Hancornia speciosa 

Gomes). 

Dentro deste contexto, buscou-se conhecer as espécies cultivadas  tanto das áreas de roça 

quanto dos quintais da comunidade. Ambas as áreas são de caráter estrito de agricultura 

familiar, com pouca inserção de insumos e tecnologias externos e mão-de-obra familiar. Os 

quintais têm destaque neste estudo, pelo seu múltiplo caráter, servindo desde áreas de lazer a 

locais de trabalho e obtenção e garantia da segurança alimentar da família. Estas unidades e 

suas funções variam muito a depender da região em que são encontradas, de modo que o seu 

estudo pode indicar em parte algumas das características sócio-econômicas locais. 
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Ainda na esfera social, surgiu a necessidade de se conhecer a relação estabelecida entre as 

crianças moradoras do local de estudo e seu ambiente, onde recorremos à percepção 

ambiental e a conceitos da psicologia ambiental. Isto porque a saída dos filhos em 

assentamento rurais é preocupante: como as crianças serão um dia as responsáveis pela 

continuação das unidades familiares em assentamentos rurais, a sua relação com o meio está 

diretamente ligada à permanência e viabilidade destas unidades de reforma agrária – afinal, 

quem mais poderia substituir os pais como mão-de-obra na terra quando estes não mais 

estiverem aptos ao trabalho?  

Assim, esta pesquisa utilizou de diversos enfoques relacionados à percepção, 

conhecimento e usos com o fim de entender os diferentes processos envolvidos no PAE São 

Sebastião relativos à flora local, e, para isto, procurou-se alcançar os seguintes objetivos: 

levantar o conhecimento popular da comunidade que está associado aos aspectos econômicos 

e sócio-ambientais relativos tanto à flora nativa quanto à flora exótica locais; realizar 

inventário florístico de espécies indicadas como úteis; conhecer os quintais, suas espécies e 

arranjos espaciais, bem como as possíveis técnicas de manejo empregadas neste ambiente; 

averiguar a percepção das crianças da localidade quanto ao ecossistema que as cerca e o 

repasse de informações de caráter etnobotânico entre as gerações.  

Buscou-se, através destes, subsidiar informações que venham a contribuir para 

sustentabilidade do assentamento por meio da valorização da biodiversidade florística local. 

Para tanto, estas informações foram organizadas em cinco capítulos para melhor visualização 

e compreensão dos dados, descritos a seguir. 

O Capítulo 1 traz uma revisão dos principais temas abordados na pesquisa, a saber: o 

papel da etnobotânica enquanto ciência que lida diretamente com conhecimentos 

populares/tradicionais associados à flora e sua importância para a mediação de conflitos em 

torno da obtenção/uso destes saberes; histórico da agricultura familiar sustentável, sua 

importância para a economia regional e para a sustentabilidade dos recursos ambientais; os 

quintais e seu papel na conservação da biodiversidade; e, finalmente, os debates acerca do 

desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade. Traz também resultados obtidos em 

campo quanto à caracterização do assentamento nos aspectos sócio-econômicos, 

complementando-os com dados já disponíveis na literatura, expondo, por exemplo, dados 

referentes à infra-estrutura local, escolaridade e origem dos moradores e fontes de obtenção 

de renda. 
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O Capítulo 2 é um estudo com enfoque etnobotânico realizado no Assentamento 

Agroextrativista São Sebastião. Nele, procurou-se entender a relação estabelecida entre a 

comunidade e os recursos florísticos à sua volta, catalogando as espécies de conhecimento da 

população e destacando as diferentes categorias de uso em que se enquadram as espécies de 

maior importância relativa, as estratégias de manejo e conservação das espécies, dentre 

outros dados relevantes para o estudo. 

O Capítulo 3 tratou especificamente do uso dos quintais presentes no Assentamento 

Agroextrativista São Sebastião, indicando a composição florística destes espaços e as 

principais espécies cultivadas, os estratos arbustivos predominantes, a divisão das funções de 

manejo dos quintais, a presença/ausência e importância relativa de espécies exóticas e 

nativas, bem como outras informações importantes ao estudo dos quintais na comunidade. 

O Capítulo 4 dedicou-se exclusivamente às crianças do PAE São Sebastião, em idade 

escolar compatível ao Ensino Fundamental (7 a 14 anos), onde se buscou compreender a 

relação destas com o ecossistema local, através das suas percepções acerca de recursos 

disponíveis no ambiente, das informações que são repassadas entre as gerações, bem como a 

relação e o sentido de pertencimento ao local em que vivem, entre outros. 
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CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 ETNOBOTÂNICA 

  

 A espécie humana mostra-se intrinsecamente relacionada ao meio ambiente, podendo 

este relacionamento dar-se tanto com o homem apenas como indivíduo como também 

enquanto ser social. Assim, ressaltando a organização social humana, Veiga (2006, p.127) 

coloca em evidência que “toda e qualquer comunidade precisa de pelo menos algum recurso 

utilizável que é dádiva da natureza”.  

 A dependência humana em relação aos recursos da natureza é vasta, porém, destaca-se 

na história dos agrupamentos da nossa espécie a inter-relação homem-meio botânico, onde 

ficam claras não só dependências no sentido da sobrevivência (alimentação, vestimenta, 

moradia), mas também na medicina e nos ritos mágicos “gerenciadores de sua vida e 

mantenedores de sua ordem social” (ALBUQUERQUE, 2002, p.17). 

 No entanto, apesar da evidente dependência humana da natureza, em um período mais 

recente na história da humanidade – séc. XIX - surge a dualidade homem-natureza, 

originando o “mito da natureza intocada”, em que o meio ambiente (diga-se, algumas partes 

selecionadas) passa a ser conservado na forma de parques onde a presença do homem é 

apenas para fins contemplativos e não se pode fixar moradia. Afastam-se os povos 

tradicionais da região e fixa-se o pensamento ocidental de wilderness, de “natureza selvagem” 

(DIEGUES, 1994). 

 Este fato tem gerado conflitos entre comunidades locais - que dependem da natureza 

ao seu redor enquanto povo e cultura - e preservacionistas que pretendem excluí-los de seus 

locais de origem, acarretando, dentre outros, a perda de saberes tradicionais que muito têm a 

dizer sobre as dinâmicas ecossistêmicas e as relações primordiais homem-natureza das regiões 

em questão. 

 Dentro deste conflito, é notável o surgimento das etnociências, onde os pesquisadores 

interessam-se pela ciência de um povo e se preocupam em estudar os conhecimentos locais, 

demonstrando uma valorização dos saberes que se encontram fora da idéia de mundo 

ocidental (ROUÉ, 2000). Deixam-se de lado os preconceitos culturais em favor de uma 

pluralidade de saberes que vise o bem comum da humanidade.
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 O ser humano se apresenta então como modificador das paisagens vegetais e como 

domesticador de espécies, abrindo caminho para uma das disciplinas inseridas no ramo das 

etnociências: a etnobotânica. Esta, que conforme Albuquerque (2002), se preocupa em 

entender a inter-relação direta entre pessoas de culturas viventes e as plantas de seu meio, 

aliando tanto fatores culturais quanto ambientais para entender as concepções dessas culturas 

sobre as plantas e o aproveitamento dado a elas. 

 Esta modificação do ambiente insere-se hoje no debate mundial girando em torno de 

conceitos como preservação (deixar a natureza intocada), conservação (administrar a natureza 

de acordo com as necessidades humanas e dos demais componentes de um ecossistema), 

desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento, conhecimentos tradicionais e 

sustentabilidade. A sustentabilidade surge embasada no “reconhecimento da função de 

suporte da natureza” (LEFF, 2007, p. 15) e o ecodesenvolvimento propõe “a necessidade de 

fundar novos modos de produção e estilos de vida nas condições e potencialidades ecológicas 

de cada região, assim como na diversidade étnica e na autoconfiança das populações para a 

gestão participativa dos recursos” (LEFF, 2007, p. 17). 

 Porém, mesmo diante de tantos conceitos e significados, poucas pesquisas direcionam-

se à uma integração de todas estas idéias. Assim, seguramente, o maior desafio do milênio é 

apontar estratégias reais de desenvolvimento que levem à uma relação harmoniosa com os 

recursos naturais, levando-se em conta tanto as questões tecnológicas, biológicas e 

econômicas quanto as socioculturais (ALBUQUERQUE, 2010). 

 Neste contexto, o termo etnobotânica foi cunhado pela primeira vez por Harshberger, 

um norte-americano que em 1896 publicou um artigo que trazia uma definição para o termo, 

considerando que esta “pode auxiliar na elucidação da posição cultural das tribos que usam 

plantas para a alimentação, abrigo ou vestuário, e que tais investigações podem aclarar o 

problema da distribuição de plantas no passado” (ALBUQUERQUE, 2002, p.17). 

 No entanto, a etnobotânica foi aplicada muito antes desse período em estudos 

principalmente sobre a origem e a distribuição de espécies, inclusive estudos datando do 

século XVI. No Brasil, os estudos com enfoque etnobotânico são mais tardios, dentre eles, 

podemos destacar os estudos de Schultes na Amazônia, que datam do século XX – o primeiro 

autor a adotar um enfoque interdisciplinar na etnobotânica (BEGOSSI, 1998). 

 No decorrer do século XX ainda nota-se a compreensão de que a etnobotânica estuda 

as inter-relações entre os povos primitivos e as plantas, no entanto, com a agregação de 
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disciplinas como a Antropologia inicia-se uma mudança de valores no sentido de não 

considerar povos como primitivos ou atrasados, e, atualmente, o foco volta-se “tanto para o 

estudo das populações tradicionais quanto das sociedades industriais, no relacionamento 

expresso na inter-relação populações humanas/ambiente botânico” (ALBUQUERQUE, 2002, 

p.18).  

 Ainda no final do século XX, especificamente a década de 80, marca-se uma nova fase 

para a etnobotânica onde, mais do que analisar as relações homem-ambiente botânico, inicia-

se a avaliação da intensidade com que as populações nativas utilizam seus recursos através 

dos valores de uso (BEGOSSI, 1998). Configura-se uma etnobotânica emergente, que, através 

da interdisciplinaridade, aborda de vários ângulos a relação homem-planta, inserindo-se nos 

debates atuais - como, por exemplo, os existentes nos conflitos em torno da proteção da 

biodiversidade e da sustentabilidade dos recursos naturais. 

 Diante desta realidade, busca-se mostrar, com este trabalho, o papel essencial da 

etnobotânica como mediadora dos conflitos desencadeados pela tendência conservadora que 

separa o ser humano do meio ambiente – onde se enquadram disputas por território e recursos, 

usurpação de saberes locais, preconceitos culturais, dentre outros - na medida em que trabalha 

com a valorização dos saberes locais e a aplicabilidade destes saberes na busca pelo 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

1.2 O MODELO CONSERVACIONISTA OCIDENTAL E O DESENCADEAMENTO 

DE CONFLITOS RELACIONADOS À OBTENÇÃO, MANIPULAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DE SABERES LOCAIS 

 

 Como bem colocam Gómez-Pompa e Kaus (2000, p.126), “faltam as perspectivas das 

populações rurais em nosso conceito de conservação”. Este pensamento foi herdado de uma 

cultura ocidental que data do século XIX, onde o ser humano vê em áreas naturais sem a 

intervenção humana uma fuga dos problemas ambientais advindos da revolução industrial e 

do dia-a-dia da sociedade moderna (DIEGUES, 1994). 

 Estas áreas naturais são então apresentadas como reservatórios de biodiversidade, que 

devem ser protegidos da intervenção humana para que possam servir para o uso humano tanto 

no lazer e contemplação quanto em pesquisas – eis a idéia de laboratórios ao ar livre de 

exploração ilimitada por comunidades científicas (GOMÉZ-POMPA; KAUS, 2000). 
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 No entanto, “os habitantes das áreas rurais têm visões diferentes sobre as regiões 

designadas como ecossistemas virgens [...] e são nessas concepções que baseiam o uso de 

suas terras e as práticas de manejo dos seus recursos” (GOMÉZ-POMPA; KAUS, 2000, 

p.129). O tempo em que habitaram as regiões, hoje consideradas como prioritárias para 

conservação, lhes confere saberes únicos que os caracterizam culturalmente e os identificam 

enquanto organização social. 

 Ignorando o conhecimento tradicional, a sociedade industrializada impõe sua visão 

egocêntrica onde as áreas naturais remanescentes (leia-se, que ainda não foram destruídas pela 

demanda por recursos das grandes cidades em que habitam) são vistas como “salvadoras da 

pátria” e como “preciosidades” que devem estar livres de toda e qualquer ação humana. São 

colocadas de lado as comunidades que há muito convivem, senão de maneira ambientalmente 

correta, pelo menos em termos menos impactantes do que àqueles que reivindicam sua saída 

das terras. 

 Não se pode esquecer que esta visão “egoísta” de conservação da natureza também 

advêm - em grande parte - do nosso modelo econômico, onde, como coloca Leff (2007, p.25, 

grifo nosso): 

 

[...] desconhecem-se os paradigmas diferenciados de conhecimento nos 

quais se desenvolveu o saber sobre a vida e a produção. Desta forma, os 

potenciais da natureza são reduzidos à sua valorização no mercado como 

capital natural; o trabalho, os princípios éticos, os valores culturais, as 

potencialidades do homem e sua capacidade inventiva são reconvertidos em 

formas funcionais de um capital humano. Tudo pode ser reduzido a um valor 

de mercado, representável nos códigos do capital. 

 

 A mercantilização da natureza coloca os saberes tradicionais à venda, sem contanto 

remunerar financeira ou moralmente as comunidades que geraram os conhecimentos ao longo 

de muitas gerações. Age-se através do discurso de que os recursos naturais são um bem da 

humanidade, porém, na prática, verifica-se a inconsistência deste discurso na medida em que 

as “tecnologias” geradas a partir de saberes locais são vendidas a altos valores monetários - e, 

portanto, tornam-se acessíveis apenas para uma pequena parcela da população mundial, 

excluindo muitas vezes até mesmo aqueles que as retêm.  

 Leff (2007), autor que aborda conflitos em torno da obtenção dos recursos naturais, 

ressalta que as formas tradicionais de apropriação desses recursos provenientes das 
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comunidades do Terceiro Mundo estão sendo substituídas por uma estratégia nova que dá 

legitimidade à apropriação dos recursos naturais através de mecanismos de direito privado de 

propriedade intelectual (conhecidas como patentes), onde incutem a idéia de que a 

biodiversidade presente no território dos países em desenvolvimento é patrimônio comum da 

humanidade. 

  Almeida (2004) ressalta que as bases empíricas utilizadas em procedimentos 

laboratoriais refletem em grande parte informações provenientes dos “nativos”. Assim, “não 

haveria uma descontinuidade absoluta entre os saberes práticos e aqueles produzidos pela 

investigação científica e os laboratórios se beneficiam deste conhecimento inicial” 

(ALMEIDA, 2004, p.40). 

 Desta maneira, os conflitos em torno dos conhecimentos tradicionais ganham cada vez 

mais o “terreno” internacional, visto que em sua maioria trata-se de negociações entre “países 

do Norte” que pretendem apropriar-se dos recursos de outros apíses como matéria-prima para 

grandes empresas de biotecnologia, deixando evidentes suas intenções ao demonstrar 

resistência ou não ratificar, por exemplo, o protocolo da convenção sobre a diversidade 

biológica e a declaração sobre a conservação e desenvolvimento sustentável das florestas 

(LEFF, 2007).  

 Diante do fato de que muito do conhecimento sobre a biodiversidade dos países em 

desenvolvimento ainda se encontra sob o domínio de comunidades tradicionais, verifica-se, 

como conseqüência, que as “lutas por recursos ambientais são, assim, simultaneamente lutas 

por sentidos culturais” (ACSELRAD, 2004, p.19).  O mesmo autor ressalta ainda que nestas 

lutas verifica-se a degradação dos ecossistemas tanto pelas altas concentrações de posse por 

parte dos “usurpadores” de territórios e saberes quanto pelo deslocamento de populações 

tradicionais para áreas menos férteis – o que em conseqüência amplia a exploração das áreas 

ocupadas. 

 Assim, como resposta à apropriação indevida de territórios e de saberes, surge na 

década de 80 o movimento sobre os direitos de propriedade intelectual, que, conforme Roué 

(2000, p.74), “estuda e pretende proteger os saberes dos agricultores ou dos „coletores‟ antes 

que sejam „tomados emprestados‟ ou „roubados‟ pelas empresas capitalistas [...] Porque estes 

saberes estão às vezes patenteados sem que os povos que os detêm recebam o dinheiro 

devido”. 



11 
 

 
 

 Neste movimento observa-se a inserção cada vez mais ativa da própria comunidade 

detentora dos saberes, na medida em que os “grupos indígenas e camponeses defendem sua 

diversidade biológica e étnica, isto é, seu direito de apropriar-se de seu patrimônio histórico 

de recursos naturais e culturais” (LEFF, 2007, p.21). A luta pela valorização dos saberes 

tradicionais vem ganhando força na voz de seus detentores. 

 

 

1.3 O PAPEL DA ETNOBOTÂNICA NA BUSCA DA SUSTENTABILIDADE 

 

 Um número cada vez maior de profissionais, dentre os quais os biólogos, têm 

“alertado para os perigos envolvidos quando os programas de conservação não levam em 

conta os interesses das comunidades que vivem dentro e ao lado de áreas protegidas” (GUHA, 

2000, p.91). 

 A etnobotânica, enquanto disciplina que estuda uma das relações principais do homem 

com o meio, tem papel fundamental nos conflitos entre comunidades locais e entidades ou 

empresas que pretendem apropriar-se dos saberes detidos pelas mesmas. É necessário que o 

etnobotânico saiba valorizar o conhecimento tradicional e que entenda que as alternativas de 

desenvolvimento devem ser entendidas “como abrangendo o conjunto de medidas adotadas 

para colocar em execução projetos de reconhecimento do „saber nativo‟” (ALMEIDA, 2004). 

 Segundo Albuquerque (2010) é notória da utilidade de se combinar as mais modernas 

tecnologias e o conhecimento científico em torno da flora com uma abordagem que leve à 

participação da comunidade local, dando origem assim a novas ferramentas para as tomadas 

de decisão. A aplicação desta estratégia pode ser útil tanto para diagnosticar práticas 

sustentáveis tradicionais quanto para servir de base a ferramentas conservacionistas que 

respeitem e incluam as populações tradicionais. 

 Infelizmente muitos povos tradicionais ainda sofrem na medida em que são utilizados 

como se fossem cobaias para experimentos de laboratórios, que, inclusive, contam com os 

serviços de pesquisadores como biólogos e antropólogos (ALMEIDA, 2004). Diante dessa 

triste estratégia de apropriação dos recursos naturais e da cultura Leff (2007, p.29) afirma que: 
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[...] emerge hoje uma ética ambiental que propõe a revalorização da vida do 

ser humano. Esta ética se expressa nas lutas de resistência das comunidades 

indígenas e camponesas a serem convertidas em reservas etnológicas, aceder 

seu patrimônio de recursos naturais e a renunciar à sua identidade cultural. 

  

 Esta nova ética é hoje reconhecida pela etnobotânica, como bem explicita 

Albuquerque (2002, p.71) ao indicar que:  

 

Dentro da dinâmica própria em que se desenvolve a relação homens/plantas 

e a multiplicidade de questões e níveis interativos que a circundam, forma-se 

um complexo de implicações éticas, sociais, filosóficas, ideológicas e 

práticas, que garantem a etnobotânica o qualificativo de uma ciência do 

progresso humano. 

  

 Um dos importantes caminhos de utilizar-se da nova ética para reverter os conflitos 

em prol das comunidades tradicionais encontra-se em uma educação - levada tanto para as 

classes escolares rurais quanto urbanas – que mostre como os moradores de comunidades 

tradicionais compreendem o seu meio ambiente, reconhecendo que tradições de conservação 

existem também em outras práticas culturais que não as tradicionais culturas do Ocidente 

(GOMÉZ-POMPA; KAUS, 2000). 

 A Carta de Belém, elaborada no I Congresso Internacional de Etnobiologia (Belém do 

Pará, 1988), alerta para o fato de que existe uma estreita ligação entre diversidade biológica 

e cultural. Afirma também, dentre outros temas, que as florestas tropicais estão 

desaparecendo e que a economia, a agricultura e a saúde das pessoas depende desses 

recursos. Observa-se, portanto, que a proposta deste ramo da ciência, a etnobotânica, é 

muito abrangente (ALBUQUERQUE, 2002). 

 O verdadeiro objeto das investigações etnobotânicas traz a complexidade de se 

preocupar, simultaneamente, com o meio ambiente e as culturas nele inseridas. Conforme 

Albuquerque (2002, p.63), este “objeto verdadeiro”: 

 

[...] não é, pois, a planta na dualidade estrutura-função ou o homem, mas o 

inter-relacionamento desses dois elementos que juntos constituem um todo 

significante e analisável em termos históricos, espaciais e temporais, dentro 

de um contexto que é também cultural. 

 



13 
 

 
 

 Assim, segundo Castro (2000, p.179), “o desafio que se impõe é afirmar os direitos 

dos povos tradicionais aos seus saberes sobre a biodiversidade”. Entristece, no entanto, saber 

que os debates atuais muitas vezes têm fracassado em seus objetivos, onde, por vezes, 

resultam em relatórios ou acordos firmados apenas no papel; este tipo de atitude deve ser 

evitada a todo custo, afinal, “sabe-se muito bem que o papel aceita tudo, até mesmo os jogos 

de palavras com os quais se costuma driblar problemas de difícil solução” (VEIGA, 2006, 

p.173). 

 Não se pode esquecer que a Ciência e os saberes locais são ambos formas válidas de 

conhecimento. Então, porque não buscar uma parceria que traga resultados mais significativos 

do que quando separados? A experiência com este tipo de parceria tem mostrado, aos poucos, 

que a pluralidade de idéias pode ser mais eficaz quando se trata de conflitos em torno da 

conservação e do uso dos recursos naturais.  

 É necessário pensar então na soma da etnobotânica e dos conhecimentos tradicionais 

como uma quebra de paradigma que está caminhando rumo à construção e à partilha de novos 

saberes. Estes, devidamente compartilhados de forma ética em prol do alcance da 

sustentabilidade dos recursos naturais e da biodiversidade que nos cerca – e, não esqueçamos, 

da qual também somos parte. 

 

 

1.4 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Um dos meios mais evidentes e antigos de contato entre o ser humano e a vegetação é a 

agricultura. Dentre os diferentes tipos de sistemas de cultivo agrícola destaca-se a agricultura 

familiar, que, no Brasil, é responsável por quase 40% da produção agropecuária e responde 

por aproximadamente 77% da oferta de empregos agrícolas (GUANZIROLI et al., 2001). 

Estes e outros números evidenciam e permitem precisar sua elevada importância para o 

desenvolvimento socioeconômico (SABOURIN; CARON, 2003a). 

Essa importância evidencia-se pelo fato da agricultura familiar estar cada vez mais 

presente nos discursos, levando a um consenso geral de que mais apoio deveria ser dado a este 

segmento agrícola a fim de alcançar objetivos extremamente relevantes tais como: a redução 

do êxodo rural,  geração de empregos, redução do preço de alimentos perecíveis, 
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reorganização de espaços, atenuação da  miséria e manejo dos recursos naturais de modo 

sustentável (SABOURIN; CARON, 2003a). 

Deste modo, nota-se que o discurso do desenvolvimento sustentável tem também sido 

discutido em relação à agricultura familiar, sendo imprescindível que se realizem mais 

estudos sobre a relação entre os diferentes grupos humanos e seu sucesso ou não em alcançar 

a sustentabilidade em seus espaços agrícolas. Dentre estes estudos aumentam gradativamente 

aqueles que consideram o conhecimento popular como importante fonte de conservação da 

biodiversidade e alcance da sustentabilidade socioeconômica. 

Surge então, como resposta à busca pela sustentabilidade na agricultura, a agroecologia: 

ciência que busca integrar os princípios agronômicos, ecológicos e socioecônomicos, com 

vistas à melhor compreender e avaliar o efeito das tecnologias empregadas pela dita 

„Agricultura Moderna‟ sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. Além disso, 

passa-se a reconhecer que não é possível alcançar a sustentabilidade sem preservar a 

diversidade cultural intrínseca às agriculturas locais (ALTIERI, 2000). 

Assim, busca-se valorizar a agricultura familiar não apenas com a entrega de tecnologias 

„de cima para baixo‟, enfatizando a importância da valorização do diálogo entre o 

“conhecimento tradicional e empírico dos agricultores [...] e o conhecimento científico 

formal, originário das academias e dos centros de pesquisa” (DE JESUS, 2005, p.28). 

Reconhece-se que é necessário um maior envolvimento do pesquisador com a realidade 

estudada, “na medida em que este aceita colocar em pé de igualdade com seu conhecimento, o 

conhecimento local gerado pelos produtores” (GUZMÁN, 2005, p.104). 

Essa valorização e até mesmo o simples interesse pela agricultura familiar 

configuram-se como um fenômeno recente. No entanto, não é pelo fato do reconhecimento 

deste grupo social estar ainda emergindo que esta estrutura não existia até então. Isto é, as 

formas sociais que atualmente recebem esta nomenclatura anteriormente recebiam 

denominações diferentes, a depender do contexto regional e da formação histórico-social, 

sendo que a afirmação recente da agricultura familiar só se deu após um movimento 

sincronizado de fatores políticos, sociais e intelectuais (SCHENEIDER, 2009). 

A forte presença da agricultura familiar é um traço em comum entre os países 

capitalistas com os melhores índices de desenvolvimento humano. Isto, porque a evolução 

deste segmento social desempenhou funções essenciais no processo de estruturação das 

economias mais dinâmicas e de sociedades mais democráticas e equitativas, sendo, hoje, 
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bastante evidente a diferença encontrada em países em desenvolvimento que vivem em sua 

maioria grandes desequilíbrios socioeconômicos (GUANZIROLI et al., 2001). 

Assim, o problema da evolução e da transformação das unidades de produção agrícola 

coloca-se em debate em praticamente todos os países. E, ainda que este problema necessite 

ser abordado de diferentes formas a depender das particularidades das sociedades envolvidas 

(seja a níveis nacionais ou até locais), não há dúvidas de que a agricultura familiar permanece 

no centro das discussões e continua sendo objeto do desafio fundamental do desenvolvimento 

da agricultura (LAMARCHE, 1998). 

No caso do Brasil, a estratégia urbana de desenvolvimento rural se destaca entre uma 

das mais desastrosas, gerando prejuízos sociais de grandes proporções, de modo a deter os 

piores indicadores de desenvolvimento humano entre os países de renda per capta 

semelhante. O problema está estritamente ligado a estratégias urbanas de desenvolvimento 

rural, que beneficiaram a modernização da grande propriedade tradicional em detrimento do 

segmento dos produtores rurais familiares, atingidos pelo aumento exorbitante do preço da 

terra e pela ineficiência ou ausência de políticas de apoio à produção familiar, tais como 

programas de reforma agrária, de crédito, de pesquisa e de assistência técnica (GUANZIROLI 

et al., 2001). 

O campesinato brasileiro, ao longo de sua história, sempre confrontou de diversas 

formas o latifúndio dominante, com a finalidade principal de escapar de sua órbita imediata e 

assegurar os meios de sua própria independência. A luta pela terra configura-se como uma 

“espinha dorsal, norteando o conjunto dos comportamentos sociais, desde as estratégias 

implementadas no âmbito familiar até os movimentos coletivos de abrangência mais geral” 

(LAMARCHE, 1998, p. 30). 

Deste modo, nos anos recentes, a força de pressão política dos atores sociais do meio 

rural brasileiro vem demonstrando a capacidade de resistência à dominação e exploração 

hegemônica, como também tem apresentado sinais consistentes que indicam o fortalecimento 

da consciência acerca da “construção de uma outra forma de desenvolvimento rural, que seja 

ancorado nos princípios da equidade, da sustentabilidade e da maior autonomia dos 

agricultores (SCHENEIDER, 2009, p. 11). 

Destacando o movimento para uma agricultura sustentável, este tem sua importância 

maior na produção de uma concepção inovadora de desenvolvimento econômico e não na 

“produção da produção”, isto é, não consiste apenas na criação de novas tecnologias 
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consideradas sustentáveis, mas sim na implantação de uma nova consciência social a respeito 

das relações homem-natureza (SILVA, 2003). 

 

 

1.5 A AGRICULTURA FAMILIAR NO NORDESTE BRASILEIRO E NO ESTADO 

SERGIPANO 

 

A agricultura familiar brasileira é extremamente diversificada, incluindo tanto famílias 

que exploram minifúndios em condições de muita pobreza quanto grandes produtores 

inseridos no mercado moderno do agronegócio. Esta diferenciação dá-se pela formação dos 

grupos no decorrer na história, com heranças culturais e experiências de vida variadas, além 

da diferente disponibilidade de recursos e as potencialidades e restrições associadas à eles, 

bem como da capacitação/aprendizado que é adquirido mediante a inserção ambiental e 

socioeconômica – que podem variar radicalmente entre tais grupos (BUAINAIN et al., 2005). 

 O Nordeste brasileiro abrange nove estados, onde cerca de metade das famílias vive 

em situação de pobreza crítica, com mais de 12 milhões destas vivendo no meio rural. O 

rendimento per capta anual chega a apenas R$214,00, de modo que os pobres do Nordeste 

agrário correspondem a 63% da pobreza rural do país (GUANZIROLI et al., 2001).   

A agricultura familiar na região, apesar da também presente multiplicidade de sistemas 

agrários e de produção, caracteriza-se por estabelecimentos agrários familiares concentrados 

em algumas áreas geográficas, pela baixa renda por unidade produtiva, a presença de pressão 

demográfica e a escassa base de recursos naturais que leva à deterioração ambiental 

(GUANZIROLI et al., 2001). 

Em relação ao Brasil, o Nordeste respondia em 2006 por 50% das pessoas ocupadas na 

agricultura familiar brasileira, no entanto, ocupando apenas 32% da área total ocupada pelos 

estabelecimentos familiares em todo o país. Contudo, o tamanho dos estabelecimentos não é 

suficiente por si só para revelar a viabilidade da exploração sustentável das unidades 

familiares, sendo importante conhecer também a fertilidade do solo, a localização, o sistema 

de produção adotado, as tecnologias empregadas, o acesso aos mercados, dentre outros 

(BUAINAIN et al., 2005). 
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Apesar destes dados que trazem ao Nordeste uma “ má reputação”, destacando a 

agricultura familiar como sendo pouco receptiva a inovação, alguns estudos realizados nas 

décadas de 80 e 90 mostram que estas unidades familiares conhecem transformações 

profundas, tanto técnicas quanto econômicas e sociais (CARON; SABOURIN, 2003).  

Verifica-se, portanto, que as realidades da agricultura familiar nordestina são plurais, 

e, para interpretar suas mudanças, o pesquisador deve aceitar esta diversidade e 

especificidade, munindo-se de meios que possibilitem tratar a complexidade dos processos 

envolvidos no desenvolvimento da agricultura familiar. Um dos principais desafios é 

identificar os meios para se perceber e entender as mudanças, de modo que os atores 

implicados na agricultura familiar encontrem-se aptos para analisar as situações e os 

problemas encontrados em trabalhos anteriormente realizados a fim de conceber novos 

projetos (SABOURIN, CARON, 2003b). 

No estado de Sergipe a situação da agricultura familiar não difere da encontrada na 

região à qual pertence. A agricultura sergipana tem refletido em diferentes graus os impactos 

advindos do estilo vigente de modernização agrícola, que exclui e concentra renda, dando 

espaço a uma “paisagem rural marcada ao mesmo tempo por uma diversidade muito grande 

de cultivos, categorias de produtores e padrões tecnológicos, além de graves problemas 

sociais” (LOPES, 2001, p.295). 

Quanto à agricultura camponesa, Diniz (1996) afirma que, para o estado, esta já se 

apresentava consolidada no estado no início do século XX, e com ordenação espacial bem 

definida. No Oeste predominava a produção de milho, feijão, mandioca e algodão; o Litoral 

contribuía com o fornecimento de coco-da-baía e mandioca; o Agreste produzia mandioca e 

frutas; enquanto e o baixo São Francisco provia o arroz. 

Apesar da evidente contribuição da agricultura familiar, até o início da década de 90 

persistia no estado de Sergipe a dualidade latifúndio x minifúndio. Os últimos equivalentes a 

87,2% do total de imóveis distribuídos em 28,3% do total da área cadastrada, enquanto os 

primeiros correspondiam a 9,2% dos imóveis em 49,4% da área total. A distribuição de terras 

apresenta variantes por regiões do estado, no entanto, Sergipe também reflete a alta 

concentração de terra presente em todo o Brasil (LOPES, 2001).  

Nos últimos 30 anos Sergipe cresceu a sua produção agrícola, porém, com caráter 

fortemente predatório no uso dos recursos naturais e, em contrapartida, com baixos índices de 

produtividade. Para LOPES, 2001, os resultados desse processo já são visíveis e 
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preocupantes, sendo a diversificação de cultivos (policultura) com ênfase na produção 

alimentar exercida em pequenas unidades agrícolas e familiares uma alternativa ao modelo de 

desenvolvimento agrícola estadual empregado nos últimos anos. 

Um tipo de produção predatória, o cultivo de cana-de-açúcar, alcançou os Tabuleiros 

do Norte. Na década de 80 o cultivo já ocupava as cidades de Japaratuba, Pirambu, Pacatuba, 

Neópolis e Japoatã, quando foi constatado através de uma avaliação da Secretaria de Estado 

da Agricultura que a população dependente da agricultura familiar vinha sendo prejudicada 

pelo avanço da indústria canavieira (SILVA, 1996). 

Diante do exposto, constata-se que a agricultura familiar, em sua ampla pluralidade, 

deve ser analisada sob a ótica das diferentes dimensões da sustentabilidade. O tripé 

econômico-sócio-ambiental (CAMARGO, 2003), junto a outras facetas como a cultural e 

política, não pode sustentar-se apenas com um de seus pilares. A lógica econômica tão 

enfatizada leva a um desequilíbrio rumo à sustentabilidade e vem causando colapsos nos mais 

diversos setores da sociedade. 

 

 

1.6 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

 

Thomaz (1989) afirma em um interessante capítulo de sua obra, denominado “O 

dilema humano”, que o início do período moderno trouxe consigo o despertar de novos 

sentimentos que trariam ao homem uma maior dificuldade em manter os métodos implacáveis 

até então utilizados para a dominação da nossa espécie. Para o autor, é neste período que 

nasce o crescente conflito entre os notáveis benefícios advindos da sociedade material 

humana e estes novos sentimentos. 

 Mas quais são os novos sentimentos? São aqueles que apontam para o fato de que a 

soberania da espécie humana não deve existir, de que é necessário alcançar avanços tanto na 

esfera do ecossistema quanto na do bem-estar humano, ressaltando que “o progresso em cada 

uma dessas esferas não deve ser alcançado à custa da outra” (BELLEN, 2005, p.31). 

 No século XX, particularmente a partir da década de 60, presenciou-se uma 

transformação ainda mais intensa na percepção humana acerca dos problemas ambientais. 

Iniciou-se o debate sobre as relações entre o modelo de desenvolvimento vigente e o meio 
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ambiente, focando na degeneração da base de recursos em troca do atendimento apenas 

parcial às necessidades humanas, e visualizou-se uma série de movimentos de cunho 

evidentemente socioambiental (CAMARGO, 2003). 

 Dentro deste contexto nasce na década de 80 o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que, hoje, “pode ser visto como palavra chave desta época, e existem para ele 

numerosas definições” (BELLEN, 2005, p.24). O grande problema é que o embate de sentidos 

de termos como meio ambiente e sustentabilidade é objeto de intensa disputa (ACSELRAD, 

2004), e esta confusão de sentidos também afeta o conceito de desenvolvimento sustentável. 

No atual discurso do desenvolvimento sustentável estão em constante debate a 

exaustão de recursos formados em tempos geológicos e biológicos. No primeiro escuta-se 

com freqüência a expressão “bilhões de anos” enquanto no segundo surgem tempos mais 

recentes de “centenas de milhões e anos”. A questão é que o homem não precisa estes tempos 

corretamente e em conseqüência essas expressões não o abalam, de modo que os patrimônios 

naturais formados lentamente são dilapidados e chega-se ao estado atual em que a 

humanidade compromete seu próprio destino, pois suas ações colidem com seus deveres e 

direitos básicos (MILARÉ, 2005). 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no Relatório Brundtland, publicado 

em 1987, e engloba a questão do comprometimento da existência da própria espécie quando 

afirma sua preocupação com “satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”. Isto reflete 

uma idéia comum discutida por Camargo (2003): a de que vivemos uma crise diferente de 

todas as demais anteriormente enfrentadas pelo homem no passado e que suas questões são 

cruciais e decisivas para o futuro da humanidade. 

Grande parte desta crise é explicada pelos mecanismos através dos quais o homem se 

apropria dos recursos naturais. Para Acselrad (2004), existem três formas de apropriação do 

mundo material: as formas técnicas, as sociais e as culturais. As formas técnicas são sem 

dúvida as de ação mais direta de apropriação dos recursos, através da extração propriamente 

dita dos mesmos e da posterior transformação em produtos; a apropriação social, por sua vez, 

culmina nos processos de diferenciação social dos indivíduos que refletem os padrões de 

desigualdade de poder sobre os recursos ambientais; por fim, a apropriação cultural atribui 

inúmeros significados ao mundo material, configurando-se como mecanismos de significação 

do espaço biofísico no qual é construído o mundo social. 
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O desenvolvimento sustentável necessita lidar com estas distintas formas de 

apropriação dos recursos naturais. Para isso, depende de uma visão holística que possibilite a 

clareza de sua construção através de indicadores que apontem especificamente a quais 

condições de sustentabilidade dos sistemas naturais e humanos se deseja chegar (BELLEN, 

2005). No entanto, tendo em consideração que o tema é complexo e extenso, não seria 

apropriada a proposição de uma estratégia única para o desenvolvimento, pelo contrário, é 

indispensável que se conduzam os pensamentos ao estudo de futuros alternativos (SACHS, 

2007). 

Os desafios são imensos. Os trabalhos e pesquisas relacionados ao tema não devem 

parar. Conforme Thomaz (1989), os conflitos entre os interesses humanos e a manutenção da 

sustentabilidade do meio ambiente ainda não foram plenamente resolvidos, e esta é uma das 

contradições na qual se assenta a civilização atual. Mesmo diante de todos os esforços para 

rumar a um desenvolvimento sustentável, concorda-se com o autor quando este afirma na 

última frase de sua obra que, sobre “as suas conseqüências finais, tudo o que podemos é 

especular” (THOMAZ, 1989, p.358). 

 Neste contexto, o desenvolvimento da agricultura gerou mudanças profundas na 

relação estabelecida entre a cultura humana e o ambiente natural. Há bem pouco tempo na 

história, toda a agricultura era tradicional e em pequena escala, estando distribuída na forma 

de pequenas manchas dentro da paisagem natural. Em contraste, predomina hoje o uso 

agrícola da terra, fazendo com que a maioria dos habitats naturais se tornassem apenas 

manchas dispersas (GLIESSMAN, 2005).  

O fenômeno conhecido como “Revolução verde” teve início no século XX, apoiado 

pelo que se convencionou chamar de „agricultura industrial‟. Do ponto de vista tecnológico, 

este sistema baseia-se em três pilares: agroquímica, motomecanização e manipulação genética 

(DE JESUS, 2005).  

No entanto, as altas taxas de produtividade deste modelo levaram a graves 

conseqüências socioeconômicas, e, apesar desta faceta ter sido denunciada desde o início de 

sua difusão, o conjunto de práticas somente vêm sendo reconhecidas também como 

impactantes ambientais em anos recentes (GUIVANT, 1998). Isto, devido ao fato de que as 

mesmas “técnicas, inovações, práticas e políticas que permitiram aumentos na produtividade 

também minaram a sua base” (GLIESSMAN, 2005, p.33). 

Assim, Gliessman conclui que (2005, p.45): 
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Fica claro que as práticas da agricultura convencional estão degradando 

globalmente o ambiente, conduzindo a declínios na biodiversidade, 

perturbando o equilíbrio natural dos ecossistemas e, em última instância, 

comprometendo a base de recursos naturais da qual os seres humanos – e a 

agricultura – dependem. 

 

 No Brasil, o desenvolvimento da agricultura começou a acelerar a partir da década de 

1940, juntamente às inovações, tais como venenos e fertilizantes químicos, máquinas 

agrícolas, hibridização de sementes e, mais recentemente, a biotecnologia (GUIVANT, 1998). 

No entanto, as inovações só se deram no campo tecnológico: no país ainda encontram-se 

relações trabalhistas e formas de organização que datam da Idade Média, como parcerias e 

terças, ou até mesmo encontra-se a semi-servidão e a escravidão (DE JESUS, 2005). Soma-se 

o desastre econômico e ambiental ao desastre social. 

 Daí, como resposta ao modelo de agricultura industrial, surgem diversas formas de 

agricultura alternativa, dentre elas: agriculturas orgânica, biodinâmica, biológica, ecológica, 

natural, regenerativa e, finalmente, agricultura sustentável. O problema é que o termo 

sustentável é muito amplo, e não serve para aqueles que desejam construir novos e 

verdadeiros caminhos de desenvolvimento. A agroecologia nasce então como marco 

conceitual de algo novo (DE JESUS, 2005). 

 Para se fazer a agricultura sustentável é necessário que a mesma seja vista como um 

ecossistema – de onde vem o termo agroecossistema. A produção sustentável encontrada em 

um agroecossistema está diretamente relacionada ao equilíbrio derivado das relações entre 

plantas, solo, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos. Na agroecologia a 

preservação e a ampliação da biodiversidade dos agroecossistemas é fator essencial para a 

busca da sustentabilidade, visto que, com o aumento da biodiversidade cresce o número de 

interações entre solo-animal-planta, o que pode resultar em efeitos benéficos (ALTIERI, 

2000). 

Verifica-se, portanto, que existe uma necessidade urgente de pesquisas relacionadas à 

sustentabilidade de agroecossistemas. Os princípios em que a sustentabilidade pode ser 

construída já estão bem consolidados, a lacuna é no conhecimento mais detalhado necessário 

à aplicação destes princípios para os sistemas sustentáveis e para a conversão da agricultura à 

sustentabilidade em nível global. Nos últimos anos tem-se verificado uma mudança na 

agricultura no sentido de valorizar a capacidade de sustentar a produtividade a longo prazo, e, 
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apesar de ser uma pequena transformação, esta se apresenta como uma oportunidade de 

modificação na pesquisa agrícola (GLIESSMAN, 2005). 

A agricultura familiar pode ser um importante local de estudos para esta nova vertente 

de pesquisa na agricultura. Devido à sua característica predominante de forte dependência dos 

recursos naturais – como fertilidade do solo, disponibilidade hídrica – é notável a diminuição 

da introdução de insumos externos, além de que, a gama de variedades cultivadas em 

adaptação à condições adversas permite que as pesquisas voltem-se apenas à potencialização 

de produção com o auxílio da própria dinâmica do ecossistema local.  

Nestas propriedades é possível que se formulem pesquisas com a inserção de 

agroecossistemas de rotatividade de culturas, onde os diferentes tipos de solo e regimes 

hídricos determinam a mudança na produção, bem como, através de estudos voltados ao 

extrativismo, preencher as lacunas de produção cultivada (limitada por algum fator físico) 

pela extração e comercialização de produtos nativos, inclusive, através de beneficiamento de 

produtos. 

No entanto ressalta-se que, aliado à inovação nas pesquisas, é essencial que os atores 

sociais “mais frágeis” dentro do elo de produção e comercialização de produtos da agricultura 

tenham oportunidades para organizar-se a fim de construir uma autonomia em que possam 

utilizar seu conhecimento e práticas sociais na gestão do sistema (GOMES; GOMES; JESUS, 

2010), visto que os agricultores que trabalham com sistemas de produção tradicionais detêm 

conhecimentos apurados sobre a biodiversidade agrícola que manejam (ALTIERI, 2000).  

Assim, para Altieri (2000), é imprescindível a participação dos agricultores ditos 

“tradicionais” na arquitetura e gestão do seu próprio desenvolvimento em bases sustentáveis, 

pois, isso resultaria em técnicas ecologicamente mais corretas – baseadas na identificação de 

elementos tradicionais ou novos de manejo que podem otimizar a unidade de produção. E, 

além disso, o próprio emprego destes formatos produtivos e das técnicas agroecológicas 

conduz de maneira gradual a maiores níveis de participação local. 
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1.7 BIODIVERSIDADE E MANEJO DE PAISAGEM 

 

O termo “biodiversidade” foi cunhado a partir da expressão “diversidade biológica”, 

extrapolando o seu significado inicial que era o de sinônimo de riqueza de espécies, no início 

da década de 80, para diversidade genética e riqueza de espécies, a partir de 1982, e, 

finalmente, diversidade genética, riqueza de espécies e diversidade ecológica, em 1986. O ser 

humano tem realizado muitos esforços para medir a biodiversidade do planeta, porém, 

existem muitas dificuldades que impedem o sucesso deste objetivo (BENSUSAN, 2002). 

As espécies que compõem a biodiversidade mundial têm desaparecido por diversos 

motivos, dentre os quais podemos citar: destruição de habitat, competição com espécies 

introduzidas, poluição química do ambiente, excesso de pesca e caça. A maior parte da 

biodiversidade restante se concentra atualmente nos países tropicais, dentre eles o Brasil, e é 

destes o desafio de conciliar desenvolvimento com a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade (GASTAL, 2002). 

Assim, a manutenção da biodiversidade se tornou um dos principais objetivos 

conservacionistas nos dias atuais. Além disso, admite-se que a biodiversidade não se restringe 

apenas a conceitos relativos ao mundo natural, isto é, é produto não só da natureza como 

também da ação das sociedades e culturas humanas. Tende-se, ao serem ampliados os 

conhecimentos acerca da natureza e das culturas, a entender as paisagens atuais como um 

reflexo da co-evolução entre humanos e meio natural, visto que uma composição de diferentes 

habitats reflete tanto a ação material quanto simbólica de comunidades que os habitaram em 

determinado tempo (DIEGUES; ARRUDA, 2001). 

Uma das grandes mudanças em termos da relação entre cultura humana e ambiente 

natural ocorreu devido ao desenvolvimento agrícola. Este, nos primórdios de predominância 

tradicional e em pequena escala, alcança hoje níveis tais que faz dos habitats naturais apenas 

manchas dispersas. Aproximadamente 95% da superfície terrestre já foi de alguma maneira 

manejada para a agricultura ou encontra-se urbanizada, isto é, a maior parte do planeta é agora 

composta por paisagens culturais ao invés de naturais (GLIESSMAN, 2005). 

Deste modo, como o mesmo autor relata, os esforços para recuperação da 

biodiversidade não podem estar concentrados apenas em áreas consideradas naturais, pois, 

potencialmente, existe maior possibilidade de se encontrar espécies de animais e plantas em 

áreas que já se encontram manejadas em algum nível. O manejo em paisagens agrícolas pode 
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estar fundamentado em princípios tanto de conservação da biodiversidade quanto na 

produção, desta maneira, beneficiando em longo prazo todos os organismos incluídos no 

ecossistema, inclusive o homem.  

Para isto, torna-se necessário uma cooperação entre diversas ciências, a fim de dar um 

novo rumo às pesquisas, a exemplo de estudos que tragam um resgate dos sistemas 

tradicionais de manejo, visto que estes têm em sua natureza o potencial de contribuir para a 

manutenção da diversidade biológica (DIEGUES; ARRUDA, 2001). Assim, das diversas 

estratégias que podem contribuir para a conservação e uso sustentado da biodiversidade, vêm 

destacando-se, notadamente, as que valorizam e aproveitam o conhecimento empírico de 

populações tradicionais na definição de sistemas de manejo e processo de tomada de decisões 

na formulação de políticas públicas (GASTAL, 2002).  

 Para Reis et al. (2010, p.188), o manejo de populações naturais e sua sustentabilidade 

podem ser definidos como: 

 

[...] a exploração controlada das populações de uma dada espécie, visando à 

obtenção de um produto direto (madeira, palmito, flores, frutos) ou indireto 

(metabólitos secundários a partir das folhas ou casca, ou outro órgão da 

planta). Contudo [...] o manejo de populações naturais, só é sustentável no 

tempo, na medida em que a retirada de um número de indivíduos (ou parte 

destes), a cada ciclo de exploração, possa ser reposta pelo próprio 

dinamismo da espécie ou do sistema. 

 

Uma destas estratégias de manejo sustentável de paisagem que vem sendo estudada 

nos últimos anos é realizada em ambientes conhecidos como quintais.  Estes têm em comum o 

fato de serem sistemas produtivos associados ao lar que contribuem para a manutenção de 

funções ecológicas importantes bem como para o bem-estar social e econômico de milhares 

de famílias, de modo que muitos autores os têm considerado como sistemas sustentáveis 

(PULIDO et al., 2008). 

A agricultura familiar, a pequena criação animal e o extrativismo vegetal praticado por 

muitas famílias também se configuram como um manejo de paisagem de baixo impacto à 

diversidade biológica. O estudo das diferentes relações estabelecidas em cada localidade e em 

cada modalidade de manejo de paisagem pode levar a caminhos que apontem a uma gestão 

sustentável de unidades rurais de produção familiar. 
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1.8 CARACTERIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA SÃO 

SEBASTIÃO, PIRAMBU, SERGIPE  

 

1.8.1 Infra-estrutura básica 

 

 As ruas do povoado não possuem calçamento e a iluminação pública foi instalada no 

mês de julho de 2011. As casas são de alvenaria, e estão construídas desde o ano de 2010. 

Todas as casas contam com sistema de fossa sanitária adequado, que, segundo os moradores, 

teve a construção orientada por técnicos do INCRA. 

 Porém, o projeto sanitário da maioria das casas não funciona, devido à falta de 

abastecimento de água no PAE São Sebastião. Os únicos domicílios que utilizam este sistema 

são os que instalaram poços, que, através de bombas, levam a água até os reservatórios de 

água que transmitem para o restante da casa. Como não possuem água encanada e tratada, os 

moradores recorrem à utilização de cacimbas, perfuração de poços artesanais e até mesmo à 

busca de água em casas do povoado vizinho (que recebe água da DESO – Companhia de 

Saneamento de Sergipe) (Figuras 1.1 e 1.2). 

Das 28 residências 50% afirmaram que não realizam tratamento da água. 

Particularmente os que utilizam água extraída de poços e adquirida no povoado deram essa 

resposta. A opinião é que a água do poço e a fornecida pela companhia de saneamento do 

estado não necessitam de nenhum tipo de tratamento, e por isso são usadas para consumo 

humano.  

 

"a água do povoado e do poço agente usa pra beber" (H14, 39 anos) 

"a água do poço é boa, não precisa tratar” (H11, 59 anos) 

"só às vezes agente trata...quando a água tá suja (coloração escura)" 

(M6, 44 anos ) 
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Figura 1.1 - Tipos de fontes de água utilizadas nas residências. Fonte: dados de pesquisa. 

 

 

 

Figura 1.2 - Cacimba cavada pelas mulheres do PAE São Sebastião (à esquerda) e poço artesanal 

perfurado por um homem em seu quintal (à direita). Acervo do autor. 

  

Os moradores dos outros 50% domicílios restantes afirmaram que realizam tratamento 

de água com produto fornecido pelo posto de saúde. No entanto, muitos demonstraram não ter 

conhecimento do que se trata e não saber a proporção exata do produto e da quantidade de 

água a ser tratada. Os moradores se referiram ao produto de diversas maneiras, inclusive 

colocando-o dentro das próprias cacimbas, conforme ilustram os comentários abaixo. 
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"eu alimpo a água com um remedinho dado pelo posto de saúde" 

(M14, 57 anos) 

 "agente trata com uma garrafinha do posto de saúde" (M23, 32 anos) 

"agente bota o cloro do posto de saúde na cacimba quando ela esgota 

(fica seca)" (M07, 52 anos) 

 

Quanto aos resíduos sólidos gerados no PAE São Sebastião, estes não são coletados 

pela prefeitura. Portanto, em 25 das residências os moradores queimam o lixo no fundo dos 

quintais, em três o lixo é primeiro queimado e depois enterrado, enquanto em uma residência 

os moradores afirmaram que enterram todo o lixo sem queimar.  

 

 

1.8.2 Faixa etária e composição familiar 

 

A idade dos casais responsáveis pelos 28 lotes do PAE São Sebastião variou conforme 

mostra a Figura 1.3. O maior número tanto de homens quanto de mulheres se encontra na 

faixa dos 40 a 49 anos, seguido da faixa imediatamente superior para os homens e da inferior 

para as mulheres.  

 

 

Figura 1.3 - Distribuição etária de homens e mulheres moradores do PAE São Sebastião, Pirambu, 

Sergipe. Fonte: dados de pesquisa. 
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As famílias são compostas desde apenas o casal responsável a até mais de seis 

pessoas, com a variação demonstrada na Figura 1.4. Verificou-se uma predominância de casas 

com apenas o casal responsável como representantes adultos da família, bem como uma 

elevada taxa de casais sem filhos ou com apenas um filho residente no local. 

 

 

Figura 1.4 - Número de adultos e crianças nas famílias no PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: 

dados de pesquisa. 

  

O alto número de famílias com apenas dois adultos residentes ou com apenas um filho 

na idade infantil pode ser explicado pela grande taxa de migração dos filhos mais velhos. Das 

28 famílias, 15 relataram ter filhos em grandes centros urbanos como São Paulo, Santos e Rio 

de Janeiro, bem como em outras cidades do estado de Sergipe. Os moradores evidenciaram a 

falta de oportunidade para o jovem e a falta de interesse pelo trabalho no campo, conforme se 

visualiza nos comentários abaixo. 

 

“meus filhos saiu tudo em busca de emprego porque aqui não tinha 

nada o que fazer, só mesmo a roça...tem filho meu em Santos, em São 

Paulo e no Rio de Janeiro” (M18, 46 anos) 

“esses meninos de hoje em dia não qué nada com a roça...só sabe 

beber cachaça!" (H15, 65 anos)  
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 Os dados demográficos da população brasileira corroboram com este fato, pois 

constatam a continuidade do processo migratório campo-cidade nas últimas décadas. Os 

principais motivos pelos quais acontece a emigração rural estão relacionados a fatores de 

atração (como o trabalho remunerado) e de expulsão (como as dificuldades encontradas no 

meio rural (BRUMER, 2007). Além disso, para Brumer (2007, p.37), na decisão de migrar os 

fatores de expulsão são anteriores ao de atração “na medida em que os indivíduos fazem um 

balanço entre a situação vivida e a expectativa sobre a nova situação”, o que anui à afirmação 

dos moradores de que falta oportunidade para o jovem no campo. 

  

 

1.8.3 Escolaridade 

 

A escolaridade variou consideravelmente entre homens e mulheres. Dos moradores 

(28 homens e 28 mulheres),  12 dos homens não estudaram, enquanto 14 mulheres 

concluíram até a antiga 4ª série do Ensino Fundamental (EF) (Figura 1.5). O maior índice de 

escolaridade entre as mulheres (até a 4ª serie do EF) pode ser explicado pelo fato de haver 

uma escola no povoado Alagamar que atende até a esta série, visto a grande maioria das 

mulheres serem de origem deste povoado. Já o fato da pouca escolaridade dos homens foi 

justificada por estes como sendo decorrência da inexistência de escola no lugar de 

nascimento. 

 

"olha, na época eu estudei um poquinho, mas não tinha esse negócio 

de ano não...agente aprendia o básico" (H11, 59 anos) 

“não estudei porque naquele tempo não tinha escola” (H09, 65 anos) 

 

Esta realidade local é encontrada em outros assentamentos rurais brasileiros desde a 

década de 90, quando Bergamasco (1997) afirma que nos assentamentos rurais do Brasil as 

médias apontam para 39,4% de titulares das terras com escolarização ausente 

(analfabetos/alfabetização incompleta) e o mesmo porcentual com o ensino primário 

incompleto. Na concepção desta autora, o “que mais chama a atenção é o fato de que esta 

situação não vem sendo alterada: 97,6% do total de titulares dos lotes de assentamentos no 
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Brasil estão fora de qualquer programa de estudos” (p.41), indicando a inexistência de um 

programa consistente de educação de adultos nos assentamentos brasileiros. 

 

 

Figura 1.5 - Escolaridade de homens e mulheres do PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados 

de pesquisa. 

 

 

1.8.4 Origem e sustento familiar 

 

A origem desta comunidade está claramente vinculada ao povoado Alagamar 

(notadamente as mulheres), vizinho ao assentamento, e ao município de Pacatuba 

(predominância dos homens), o qual faz fronteira com o município de Pirambu, que comporta 

a área do PAE. Apenas seis pessoas (três homens e três mulheres) vieram de outros estados do 

país, e os demais (dois homens e quatro mulheres) de outros municípios do estado de Sergipe 

(Tabela 1.1). 

O fato de os assentados do PAE São Sebastião já serem moradores da região antes da 

reivindicação de posse da terra atende satisfatoriamente à proposta de Assentamentos 

Agroextrativistas, visto que estes visam atender às populações extrativistas locais já presentes 

em determinada região. Contudo, Pereira (2008a) relata que nem sem sempre esta premissa é 

atendida, a exemplo de dois projetos de assentamento às margens do Rio Vaza Barris e da 
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rodovia SE-270 que beneficiaram 50 famílias de outras regiões, em detrimento de populações 

extrativistas locais que não detinham a influência de grupos politicamente organizados. 

 

Tabela 1.1 - Origem dos assentados do PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados 

de pesquisa. 

LOCAL HOMEM MULHER 

Povoado Alagamar 12 17 

Município de Pacatuba 11 4 

Outro município sergipano 2 4 

Outro estado brasileiro 3 3 

 

Além da coleta da mangaba e do artesanato a partir da palha do ouricurizeiro, 

atividades evidentemente extrativistas, todas as 28 famílias citaram a roça como fundamental 

para o sustento da família, bem como a fabricação de farinha de mandioca e a pesca. O leito 

do rio dista aproximadamente 200 metros da agrovila, sendo a atividade de pesca uma das 

principais fontes de fornecimento de proteína (porém sem valor comercial). Outras atividades 

complementares também foram citadas, porém, por apenas sete famílias, dentre as quais: 

diária retirando coco em fazendas, mini comércio de gêneros alimentícios, “bico” de pedreiro 

e arrumadeira (Figura 1.6). 

A coleta de mangaba e a fabricação do artesanato de palha de ouricuri são atividades 

quase que exclusivamente femininas. Os homens apenas esporadicamente auxiliam na coleta 

da folha do ouricuri ou levam animais de carga para auxiliar no transporte das mangabas já 

colhidas, ficando mais envolvidos nas atividades de cultivo. Cada família coleta estes recursos 

individualmente, não havendo nenhum tipo de cooperação coletiva por parte dos assentados. 

Algumas famílias não mais coletam mangaba tanto pela grande distância que é 

necessário andar para buscá-las quanto pelo baixo valor comercial, além disso, os lotes que 

cada família recebeu são de mesmo tamanho, porém, foram distribuídos mediante sorteio, 

assim, muitas famílias ficaram com muitos pés de mangabeira nos lotes, enquanto outras não 

têm nenhum. Isso tem gerado certo conflito entre famílias, principalmente pela 

individualização da coleta acima citada, conforme relatos abaixo. 
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"dentro do movimento tem pessoas que não deixa tirar 

mangaba...tenho que ir pegar no Robalo" (M18, 53 anos) 

“agente sai de casa cinco da manhã e só volta 1 hora da tarde, tudo 

isso pra voltá com dois baldes de mangaba” (M09, 53 anos) 

"o balde de mangaba de 10 litros agente vende por três reais" (M21, 

40 anos) 

 

 

 

Figura 1.6 - Principais fontes de subsistência e renda das 28 famílias do PAE São Sebastião, Pirambu, 

Sergipe. Fonte: dados de pesquisa. 

 

Schreiner (2002) fala sobre a problemática inerente à cooperação versus 

individualização das atividades em assentamentos rurais. Em seu estudo, verificou que 

quando ainda não havia a regularização das terras de determinado assentamento, os 

assentados tenderam a se organizar em grupos com fins à construção de uma agrovila, no 

entanto, ainda nem mesmo havia sido realizada a primeira colheita quando houve a emissão 

de posse e a ocupação familiar dos lotes, que levou a um processo imediato de 

individualização: a identidade “sem terra” cedeu lugar à identidade de “agricultou familiar”. 

 O abandono da proposta coletiva se dá pelas diferenças físicas nas áreas de cultivo, 

pela necessidade de manutenção da sobrevivência familiar, entre outros. Assim, são perdidas 

as idéias de lutas inicialmente centrais, como a melhoria da qualidade de vida dos assentados 
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e as mudanças da sociedade como um todos, e passa-se à visão individualista de produção e 

sustento familiar (Schreiner, 2002). Com esta individualização muito pode ser perdido: tanto 

no sentido da melhoria na geração de renda e nos produtos de subsistência, quanto na 

perspectiva do manejo e da conservação do ambiente dos assentamentos rurais. 

 Sobre o artesanato a partir da palha do ouricurizeiro, esta é atividade essencial para a 

renda das famílias, sendo que 20 delas afirmaram praticá-la. Nas oito famílias em que as 

mulheres não mais faziam o artesanato não foi por não saberem a arte, mas por motivos como 

idade avançada e problemas de visão. As palhas são freqüentemente encontradas secando nas 

ruas e as mulheres nas varandas em frente às suas casas confeccionando tranças, chapéus, 

bolsas e outros itens (Figura 1.7). 

No entanto, a atividade também é pouco valorizada pelos atravessadores que pagam 

preços irrisórios pelos produtos artesanais e revendem a preços até cinco vezes maiores nos 

mercados da capital, como é o caso do chapéu, vendido a cerca de R$2,00 na comunidade e 

encontrado no Mercado Municipal de Aracaju por R$10,00. Acerca dos preços dos 

artesanatos as moradoras teceram alguns comentários, transcritos abaixo. 

 

"o chapéu de sete voltas é 2,50 e o de 4 é 1,50" (M17, 46 anos) 

"eu faço em média 20 tranças por mês e vendo por 2,00 reais cada 

uma" (M3, 43 anos) 

 

 

 

Figura 1.7 - Artesã confeccionando trança (à esquerda) e feixe de trança (à direita). Acervo do autor. 

 



34 
 

 
 

Além disso, semelhantemente ao que ocorre com as mangabeiras, não são todas as 

famílias que possuem quintais ou lotes com a presença de ouricurizeiros, e alguns têm 

reclamado da escassez do produto na mata. 

“os dono das roças cortam os aricuris, tá ficando longe pra pegar” 

(M22, 44 anos) 

 

Sobre a farinha de mandioca e a pesca, os entrevistados afirmaram que são 

basicamente para o sustento da família, sendo pouca ou nenhuma a quantidade que é vendida. 

No caso da pesca, apenas uma família afirmou que comercializa o recurso. 

 

"a pesca e a farinha é só para o consumo de casa mesmo" (M5, 42 

anos) 

"o povo de fora é que compra farinha...mas é pouco" (M15, 38 anos) 

"agente vende só umas 10 medidas de farinha por ano" (H8, 61 anos) 

"agente vende a medida por 10 reais" (M2, 28 anos) 

 

A casa de farinha, apesar de ficar localizada no povoado Alagamar, tem uma 

importância significativa no sustento das famílias dos moradores do PAE São Sebastião, 

sendo constante no cotidiano local.  É administrada por um morador desse povoado, que fica 

com parte da quantidade total de farinha produzida por cada morador – para cada medida de 8 

kg (a que é referida nas falas dos moradores como “medida”) produzida ele fica com duas 

medidas de 1 L (Figura 1.8). 

A lenha utilizada para esta atividade é toda retirada da mata, sendo trazida por cada 

morador que vai utilizar os serviços da casa de farinha. O resíduo resultante da „prensagem‟ 

da mandioca é lançado diretamente no brejo que corta a comunidade, e segundo os 

moradores, é tão forte que chega a corroer a estrutura de concreto em que fica contido por um 

tempo (Figura 1.9). 

Em nenhuma das famílias existem assalariados. Em 21 domicílios os casais 

responsáveis não souberam informar qual a renda mensal média da família, provavelmente 

devido à sazonalidade dos meios de subsistência que são vendidos (época de coleta de 
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mangaba, época de colheita da mandioca, época de brotamento das folhas do ouricurizeiro). 

Nas sete residências restantes três afirmaram ganhar R$50 reais/mês, três afirmaram obter 

entre R$100 e 150 reais/mês e uma alcança um salário mínimo por mês, esta última, devido 

ao serviço de “lotação” realizado com veículo próprio entre o município de Japaratuba e o 

povoado. 

 

 

Figura 1.8 - Placa de inauguração da Casa de Farinha (à esquerda) e medidas locais de 1L e 8Kg (à 

direita). Acervo do autor. 

 

 

 

Figura 1.9 - Tubulação que leva os resíduos da „prensagem‟ da mandioca até o brejo aos fundos (à 

esquerda) e lenha acumulada para aquecimento do forno (à direita). Acervo do autor. 

 

 



36 
 

 
 

Existem duas famílias em que ambos do casal responsável são aposentados, duas em 

que somente o homem é aposentado, três em que os filhos recebem aposentadoria por serem 

portadores de deficiência mental e duas em que parentes aposentados residem na casa. O 

auxílio governamental Bolsa Família é recebido em 22 famílias, variando de R$58 a R$145 

reais, com uma média de R$100 reais por família. 

Importante ressaltar que a exploração dos recursos tanto extrativos quanto cultivados é 

notadamente sazonal e que esta periodicidade de recursos muitas vezes pode levar até mesmo 

à extinção da espécie se a pressão de uso sobre o recurso for grande. No caso da mangaba, por 

exemplo, os moradores afirmaram que retiram todos os frutos viáveis (que estão apaé, 

expressão usada regionalmente para indicar que o fruto está em um estágio entre a imaturação 

e maturação completa) das plantas, o que pode gerar um desequilíbrio na taxa de recuperação 

da espécie. 

 

 

1.8.5 Divisão do espaço  

 

 As atividades realizadas dentro do PAE São Sebastião ocorrem basicamente em três 

locais distintos: o núcleo urbano, as roças e a mata, cuja distribuição pode ser visualizada na 

Figura 3.4, no capítulo posterior, e pelo Anexo A. O núcleo urbano é composto por uma rua 

central, ao redor da qual se encontram dispostas 30 áreas 2000 m² (20 x 100) - visto que 

inicialmente o projeto de assentamento abrangia trinta famílias. Atualmente apenas 28 destas 

áreas habitacionais encontram-se ocupadas por assentados. 

 Cada uma destas famílias possui uma área de roça exclusiva (lote), delimitada pelo 

INCRA quando da implementação do assentamento, de cerca de 2,3 ha. Estas áreas são 

denominadas pelos locais de “lotes”, sendo cada um livre para administrar a área de acordo 

com as necessidades e interesses familiares. Os plantios mais comumente encontrados são: 

coqueirais (Cocos nucifera L.), bananais (Musa paradisiaca L.), milharais (Zea mays L.) e 

leiras de mandioca/macaxeira (Manihot esculenta Crantz). 

 O restante da área do assentamento é de uso comum dos assentados, em regiões 

denominadas globalmente como “mata”, que compõe diversos tipos de fitofisionomias 

características. Na mata são realizadas atividades extrativistas (como da mangaba, 

ouricurizeiro e lenha) e também de caça e pesca. 
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CAPÍTULO 2 - LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO NO 

ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA SÃO SEBASTIÃO, 

PIRAMBU, SERGIPE. 

 

RESUMO Cada comunidade constrói diferentes conjuntos de informações relativas ao 

meio ambiente e ao seu uso a depender do ambiente que a cerca. Este trabalho teve por 

objetivo, por meio das ferramentas utilizadas pela etnobotânica, analisar o conhecimento que 

os moradores do Assentamento Agroextrativista São Sebastião possuem dos recursos 

florísticos. A área de estudo está na área de domínio de restinga, na zona rural da cidade de 

Pirambu, litoral Norte de Sergipe. O PAE São Sebastião é formado por 28 famílias que em 

geral possuem mais de 30 anos de moradia na região. As principais atividades econômicas 

desenvolvidas estão diretamente relacionadas aos recursos naturais, a saber, extrativismo da 

mangaba (Hancornia speciosa Gomes), artesanato com palha de ouricurizeiro (Syagrus 

coronata Martius Beccari) e agricultura familiar. O estudo etnobotânico revelou 162 

etnoespécies úteis, das quais 106 foram identificadas e depositadas no herbário da 

Universidade Federal de Sergipe. Foram representadas 51 famílias botânicas, sendo as mais 

representativas Myrtaceae (10), Euphorbiaceae (5) e Arecaceae (5), distribuídas em 82 

gêneros. As categorias de uso com maior número de citações foram Medicinal (46) e 

Alimentícia (43). Além destas destaca-se a categoria de produtos madereiros Combustíveis 

(22), utilizada na região em fornos domésticos e em uma casa de farinha, cujas espécies 

extraídas diretamente da mata foram 98,5% de origem nativa. O local de coleta variou entre 

zonas de quintal, mata e lote, sendo que 59,7% das espécies são de origem espontânea no 

local, 37,7% são cultivadas e apenas 2,6% são cultivadas mesmo sendo espontâneas. 

Palavras-chave: restinga, conhecimento tradicional, agroextrativismo. 

 

ABSTRACT Each community builds different sets of information concerning the 

environment and their use depending on the environment that surrounds it. This study aimed, 

by means of the tools used by ethnobotany, analyzing the knowledge that the residents of the 

Assentamento Agroextrativista São Sebastião  have the flora resources.The study area is in 

the area with a restinga in the rural town of Pirambu the northern coast of Sergipe. The PAE 

São Sebastião is formed by 28 families who generally have more than 30 years of housing in 

the region. The main economic activities are directly related to natural resources, namely, 

extraction of mangaba (Hancornia speciosa Gomes), with straw crafts ouricurizeiro (Syagrus 

coronata Martius Beccari) and family farming. The ethnobotanical study revealed useful 

ethnospecies 162, of which 114 were identified and deposited in the herbarium of the Federal 

University of Sergipe. Fifty-one plant families were represented, the most representative 

Myrtaceae (10), Euphorbiaceae (5) and Arecaceae (5), distributed in 82 genera. The 

categories with the highest number of citations were Medical (49) and Food (47). In addition 

to these there is the category of forestry products Fuels (24), widely used in domestic ovens in 

the region and a flour mill, whose species were extracted directly from kills 98.5% of native 

origin. The collection site ranged from homegarden areas, forest and plot, with 59.7% of the 

species are of spontaneous origin in place, 37.7% are cultivated and grown only 2.6% are 

even being spontaneous. Keywords: restinga, traditional knowledge, extractivism. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano tem, inegavelmente, sua origem ligada à natureza, necessitando dela 

para sobreviver. No entanto, a espécie humana criou ao longo de sua evolução fatores que a 

distanciaram dos elementos naturais. Ao perceber a conseqüente diminuição da qualidade de 

vida o homem tenta manter ou restaurar o elo inicial perdido, como é possível notar nos 

relatos históricos das mais diversas civilizações (BARBOSA, 2000). 

Assim, cada comunidade constrói informações relativas ao meio ambiente e ao seu uso 

de acordo com o ambiente que dispõe e com a prioridade que dá aos respectivos recursos, de 

modo que, conforme Roué (2000), a área de interesse de um povo ou de especialistas dentro 

de uma dada sociedade é garantia de uma grande riqueza e complexidade de informações e 

vocabulário. 

A relação homem-natureza desenvolve-se de maneiras distintas nos mais diversos 

ecossistemas. O enfoque deste trabalho encontra-se em um dos ecossistemas, que, segundo a 

Lei 11.428/2006, em seu artigo 2º, se inclui no Bioma Mata Atlântica: a vegetação de 

restinga. No litoral norte de Sergipe, particularmente nos municípios de Pirambu e Pacatuba, a 

faixa coberta pela vegetação de restinga pode alcançar 10 km de largura ou até um pouco 

mais, estando localizada logo após a estreita associação entre praias e dunas (PORTO, 1999). 

Contudo, acerca da conservação da flora de restinga do estado de Sergipe, Fontes (s.d., p.37) 

afirma que a região: 

 

[...] encontra-se atualmente modificada pela intervenção do homem [...]. 

Destarte, a tendência é a redução paulatina dessas espécies típicas das 

restingas pois, à época dos trabalhos de campo nesta área, já iam adiantadas 

as derrubadas de diversos grupamentos circulares representativos deste tipo 

de floresta, visando o melhor aproveitamento econômico da planície 

costeira. 

 

Reconhecendo que a Restinga é um ambiente que tem sofrido intensas pressões o 

Governo Federal brasileiro, através do IBAMA, instituiu em parte da região de Pacatuba e 

Pirambu a Reserva Biológica de Santa Isabel, em decreto nº 96.999 publicado no ano de 

1988. Recentemente, no ano de 2006, após pressão de assentados vinculados ao Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi implantado, nas proximidades da Rebio de 
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Santa Isabel, o Assentamento Agroextrativista São Sebastião, único no estado que se 

enquadra nesta modalidade que busca minimizar os impactos humanos sobre o ecossistema e 

ao mesmo tempo proporcionar uma base econômica sustentável. 

Este assentamento, cuja comunidade é objeto deste estudo, está localizado no 

município de Pirambu, contíguo ao povoado Alagamar, sendo composto por 28 famílias que, 

em geral, possuem mais de 30 anos de moradia na localidade e regiões próximas do entorno. 

A atividade econômica local está diretamente relacionada à agricultura familiar e ao 

extrativismo vegetal, de modo que é constante o contato, tanto de homens, quando de 

mulheres, com a flora regional – composta principalmente por fitofisionomias de restinga. 

A grande dificuldade é que a pressão vinda das mudanças em andamento na região 

litorânea - tais como abertura de estradas asfaltadas, atividades turísticas, expansão urbana e 

agricultura – têm dificultado cada vez mais o acesso das populações tradicionais do litoral 

sergipano aos recursos extrativos. O desafio da sociedade e do Estado é buscar novas posturas 

perante as questões ambientais que envolvem os mais diferentes grupos tradicionais que estão 

ou não correndo risco de exclusão (PEREIRA, 2008).  

É preciso reconhecer e manter o conhecimento complexo sobre os ecossistemas e a 

biodiversidade associada que esta comunidade construiu (CASTRO, 2000), pois, diante da 

degradação ambiental presente na restinga, ecossistema predominante da área de estudo, 

verifica-se que o conhecimento local da flora pode somar-se ao conhecimento científico, de 

modo a promover melhorias para a população através da busca pela autossuficiência 

alimentar, inserção no agronegócio regional, conservação do ambiente, dentre outros.  

 Neste sentido, o elevado tempo de convívio da população local com  a flora da região 

indica que o conhecimento popular associado a estes recursos podem ser de grande riqueza, 

visto serem construídos ao longo de gerações. Com isso, o objetivo  desse estudo consistiram 

em, por meio das ferramentas utilizadas pela etnobotânica, analisar o conhecimento que os 

moradores do assentamento agroextrativista São Sebastião possuem dos recursos florísticos. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Área de estudo 

O Assentamento Agroextrativista São Sebastião é o primeiro da modalidade no estado 

de Sergipe. Ocupa uma área contígua ao povoado Alagamar, pertencente ao município de 

Pirambu, litoral norte de Sergipe. A área foi obtida através da desapropriação de 610,312 

hectares da antiga Fazenda Santa Isabel pelo INCRA, tendo sua regulamentação efetiva em 

08/07/2006 em benefício de 28 famílias antes pertencentes ao povoado Alagamar (PEREIRA, 

2008) (Figura 2.1). 

As famílias do povoado instalaram-se em casas de pau-a-pique até que em fevereiro de 

2009 o INCRA conseguiu a licença ambiental autorizando a construção das casas de alvenaria 

(INCRA, portal do desenvolvimento agrário, 2009). A energia elétrica chegou ao povoado no 

final do ano 2010 através do programa governamental Luz para Todos, no entanto, o 

abastecimento de água ainda não foi regularizado e os moradores obtêm este recurso através 

de poços e de bombas que trazem água de um riacho próximo. 

 

 

Figura 2.1 - Localização da área de estudo: a) localização do estado de Sergipe; b) localização do 

município de Pirambu; c) localização do PAE São Sebastião, Pirambu-SE.  

  

 



45 
 

 
 

 O assentamento ocupa uma área inserida na Sub-Bacia do Rio Betume. O Rio Betume 

é o principal tributário da Bacia do Rio São Francisco na região mais próxima ao litoral 

sergipano (PEREIRA, 2008). 

A vegetação nativa da área é parte do bioma Mata Atlântica, mais especificamente a 

Floresta de Tabuleiros, que é o terceiro grande corpo florestal brasileiro. Ocorre na forma de 

uma estreita faixa litorânea, de abrangência entre os estados de Pernambuco e Rio de Janeiro, 

e que comportam a restinga sobre as alvas areias quaternárias. A Geologia denomina os 

sedimentos de Terciários da Formação Barreiras, onde os solos usualmente são pobres 

(RIZZINI, 1997). 

Segundo Rizzini (1997), o Complexo Restinga pertence ao Conjunto Vegetacional 

Heterogêneo, onde, apesar de existirem formações ou séries dominantes, a distribuição se dá 

em mosaico. O Complexo Restinga enquadra-se ainda na subdivisão “sem tipo próprio de 

vegetação”, isto é, a flora em sua maioria é advinda de outras comunidades. Por fim, o autor 

caracteriza o Complexo Restinga como: flora cosmopolita tropical, halófila e xerófila, e flora 

atlântica sobre areias recentes justamarítimas, tendo como principais formações as florestas 

paludosa, esclerofila e pluvial, além dos scrubs lenhoso e suculento, com a presença de 

comunidades halófilas, xerófilas, hidrófilas e litofilas. 

No sentido mar-continente, a primeira vegetação encontrada apresenta-se na forma de 

arbustos baixos e agrupamentos de moitas, onde se encontram inúmeras espécies de folhas 

suculentas como as pertencentes às famílias Cactaceae e Orchidaceae. Logo após, quando a 

vegetação se distancia mais da influência da brisa marítima, visualiza-se a floresta de restinga, 

caracterizada por ser uma associação perenefólia pouca densa de árvores de até 15 metros de 

altura (PORTO, 1999).  

  

 

2.2.2 Coleta das informações 

 

O estudo da vegetação considera basicamente os aspectos: fisionomia, estrutura e 

composição. O primeiro entende-se como a aparência exibida pela vegetação, que é resultante 

do conjunto das formas presentes nas plantas dominantes. Hoje há um consenso no sentido de 

que, em geral, a vegetação tropical seja classificada em bases de predominância fisionômica, 
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pois, propicia uma classificação geral de caráter simples e prático (RIZZINI, 1997). As 

coletas abrangeram três fitofisionomias básicas presentes na área de estudo, denominadas, de 

modo mais simples para o melhor entendimento, de: Mata de Restinga, Restinga Arbóreo-

arbustiva e Brejo.  

 Segundo a literatura, uma floresta ou mata de restinga se caracteriza pela presença de 

árvores que superam os 7 metros de altura e que se toquem pelas copas (mata/floresta 

escura), ou que tenham as copas muito próximas (mata/floresta clara). O extrato aqui 

denominado de Arbóreo - arbustivo é conhecido na literatura como thicket ou scrub, e é 

equivalente a uma floresta, porém, com alturas menores que sete metros, isto é, formação 

arbórea baixa ou arbustiva, predominantemente fechada. Já o extrato denominado Brejo é a 

Floresta Paludosa ou igapó, que se encontra, de modo semelhante à várzea, periodicamente 

inundada, e, na restinga, ocorre em pequenas quantidades na proximidade de rios (RIZZINI, 

1997). 

Como os lotes dos moradores estão presentes em proximidade a todas estas 

fitofisionomias, e os mesmos relataram uso e extração de recursos florísticos advindos destes 

três locais, foram percorridas basicamente trilhas pré-construídas pelos moradores que 

atravessaram as diferentes fitofisionomias, através do emprego da técnica de Turnê Guiada 

(ALBUQUERQUE, LUCENA, ALENCAR, 2010), tanto a pé quanto em montarias. Para um 

mlehor entendimento da localização das áreas de coleta, foi elaborado um mapa dos 

principais pontos de coleta nas trilhas, por fitofisionomias, com o auxílio de ferramentas de 

geoprocessamento. 

Como a pesquisa investigou os saberes relacionados à flora de todos os moradores do 

assentamento, optou-se em entrevistar todos os homens e mulheres responsáveis por cada 

lote, sendo eles os pais e/ou avós, desde que estes concordassem em participar da pesquisa. 

Assim, dezenove homens e 20 mulheres se dispuseram a participar da pesquisa, totalizando 39 

entrevistas, e abrangendo pelo menos um morador de cada residência. 

A pesquisa teve início no mês de fevereiro de 2011 e conclusão em dezembro do 

mesmo ano. No início deste período, os participantes-alvo foram apresentados à proposta do 

projeto e, a partir da aceitação, solicitados a assinar termo de consentimento da pesquisa 

(Apêndice A). A citação dos entrevistados foi feita de modo a não identificá-los, como exige a 

legislação específica (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, inciso III.3, alínea 

i), sendo utilizadas as letras H e M, respectivamente para homens e mulheres, seguidos dos 
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números de identificação e idade (Exemplo: H12, 23 anos). As citações dos entrevistados 

aparecem recuadas à direita da página e em itálico, sendo que, caso surja alguma informação 

entre parênteses e sem itálico trata-se de um comentário do pesquisador para auxiliar o 

entendimento do contexto da fala. 

Como primeira etapa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que questionaram 

sobre os aspectos socioeconômicos da família e que abordaram informalmente as principais 

plantas conhecidas pelo entrevistado (Apêndice B). Já na segunda etapa, o informante foi 

convidado a listar todas as espécies das quais se recordava, e não necessariamente utilizava, 

enquadrando-as de acordo com sete categorias de uso comumente encontradas na literatura, 

no entanto, pré-definidas de modo a se adequar melhor à presente pesquisa a partir dos dados 

obtidos na primeira fase, a saber: medicinal, combustível, alimentícia, para uso 

místico/religioso, artesanal, ornamental e outros usos. Além disso, especificou a(s) parte(s) da 

planta utilizada, o(s) modo(s) de utilização e o local de onde a planta era obtida (quintal, 

lote/roça, mata) (Apêndice C).  

As coletas de material botânico ocorreram simultaneamente à realização da primeira 

etapa das entrevistas e continuaram até o final da pesquisa, de modo a abranger a maioria das 

espécies citadas em seu período fértil (com presença de flores e/ou frutos), compreendendo o 

período entre fevereiro e dezembro de 2011. As plantas indicadas pelos moradores que não 

foram encontradas na localidade e/ou as que não estavam em seu período fértil e não puderam 

ser identificadas apenas com a parte estéril pelo menos até o nível de família foram 

suprimidas dos resultados da pesquisa. No entanto, foi contabilizado o número total de 

etnoespécies citadas, que, segundo Costa-neto e Pacheco (2005), são uma categoria 

taxonômica etnobiológica que pode ser equivalente à espécie científica lineana. 

As coletas tiveram por base as listas de espécies citadas pela totalidade da 

comunidade, de modo que foram abrangidas todas as plantas possíveis listadas pelos 

participantes nas entrevistas, não excluindo a inserção de novas espécies citadas durante as 

turnês guiadas ou durante a segunda fase das entrevistas. Foram realizadas por meio do 

auxílio de cinco moradores, que guiaram as coletas através de turnê guiada nas três 

fitofisionomias presentes na região. A seleção destes guias deu-se mediante dois critérios, em 

conjunto ou individualmente: demonstração de vasto conhecimento sobre a flora local através 

da análise da primeira entrevista e disponibilidade em acompanhar a coleta in loco do material 

botânico. 
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No mínimo dois exemplares de cada espécime foram coletados, tomando-se as 

precauções necessárias para a conservação do material e o preparo de exsicatas conforme 

descrito por Santos et al. (2010). Assim que as exsicatas foram finalizadas o material foi 

registrado e incorporado ao Herbário da Universidade Federal de Sergipe – ASE. As 

identificações foram realizadas por técnicos especializados do herbário ASE, através da 

utilização de comparações com exsicatas previamente catalogadas bem como consultas a 

chaves de identificação e sites de registro e atualização de nomes científicos e características 

das espécies. 

 

 

2.2.3 Análise dos dados 

   

Verifica-se que os dados qualitativos e quantitativos não se opõem, pelo contrário, se 

complementam ao constituir aspectos diferentes de uma realidade única (AMOROZO, 

VIERTLER, 2010). Dessa forma, para fins de análise dos dados obtidos neste estudo, foi 

utilizado um enfoque quali-quantitavo, que permitiu uma abordagem integrada das relações 

da comunidade e seu ambiente físico, incluindo:  

 

[...] não apenas os aspectos mais diretamente observáveis e mensuráveis, mas 

também a compreensão do contexto onde ocorrem as interações dos grupos 

humanos com o ambiente e das interpretações que os implicados dão a seus próprios 

atos (AMOROZO, VIERTLER, 2010, p.67). 

 

 A pesquisa qualitativa abrange ramos de pesquisa muito distintos, no entanto, com a 

idéia central de que “há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto” (Chizzotti, 2005, p.79), deste modo, não 

aceitam a utilização de modelos exclusivamente experimentais, que podem conduzir a 

generalizações errôneas (CHIZZOTTI, 2005). O ambiente é a fonte direta dos dados e o 

pesquisador é o instrumento de observação (AMOROZO, VIERTLER, 2010). 

 As informações qualitativas, após coletadas, foram condensadas em diagramas de 

rede, fluxogramas, sumários ou tabelas. Estes instrumentos permitem uma melhor 

visualização dos dados de forma que se possa refletir sobre seus significados e inferir análises 

e conclusões provisórias, que poderão, inclusive, dar subsídios a novas pesquisas, bem como 
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levar à conclusão final de pesquisa quando os dados não mais proporcionarem novas idéias 

(AMOROZO, VIERTLER, 2010).  

 As técnicas quantitativas para análise de dados etnobotânicos têm se expressado com 

maior intensidade a partir dos anos 90, dando início a uma série de técnicas e propostas 

adotadas por diferentes autores. Assim, devido à vasta gama de técnicas e suas respectivas 

peculiaridades, o pesquisador deve saber bem quais perguntas deseja responder pra que possa 

selecioná-las e aplicá-las (SILVA et al., 2010). 

 Deste modo, esta pesquisa utilizou as técnicas específicas para estudos etnobotânicos a 

seguir, pertencentes a diversos autores, que foram agrupadas e resumidas no trabalho de Silva 

et al (2010): 

 

 Valor de Uso (VU): expressa o valor de uso que uma espécie tem para a comunidade 

estudada através da razão entre o somatório do número de usos mencionados por cada 

informante (U) e o número total de informantes (n). 

 

(VU = ∑U/n)                         

 

 Ordenamento rápido do informante (RIR): foi realizada para a categoria de uso 

Combustível, utilizando-se a fórmula abaixo – onde Tm são os pontos atribuídos pelo 

gênero masculino e Nm o número de entrevistados nesta categoria, e Tf e Nf com os 

mesmos significados, porém, para o gênero feminino – com o fim de determinar o 

ordenamento final da planta com base no somatório do ordenamento das espécies por 

todos os informantes. 

 

(RIR=1/2(∑Tm/Nm + ∑Tf/Nf)) 

 

O RIR foi realizado com o auxílio de um disco com os nomes populares das espécies 

com o maior número de citações dentro da categoria Combustíveis (Figura 2.2), a fim de não 

induzir as respostas. Aliado ao ordenamento foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com o objetivo de elucidar algumas questões relativas à lenha (Apêndice D), a saber: motivos 

para considerar a lenha melhor ou pior, diferenciação de locais de uso da lenha e se considera 
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viável o plantio de espécies lenhosas. Esta entrevista, assim como o RIR, foi realizada com 31 

participantes, 12 homens e 19 mulheres, que se mostraram disponíveis para esta etapa de 

pesquisa. 

 

 

 Figura 2.2 - Ferramenta utilizada para a realização do Ordenamento Rápido do Informante, na 

categoria Combustível, no Assentamento Agroextrativita São Sebastião, Pirambu, Sergipe. 

 

A análise quali/quantitativa das entrevistas foi feita por meio da técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC), proposta por Lefreve e Lefreve (2005), que, segundo os autores, 

“busca descrever e expressar uma determinada opinião ou posicionamento sobre um dado 

tema presente numa dada formação sociocultural” (p.23).  

 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

2.3.1 Levantamento das espécies vegetais 

 

Os moradores citaram 162 etnoespécies úteis. Destas, 106 foram identificadas como 

pertencentes a 56 famílias botânicas e a 93 gêneros (Tabela 2.1). As famílias botânicas mais 

representativas foram Myrtaceae (11), Arecaceae (6) e Euphorbiaceae  (5). 
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O número de espécies pode ser considerado elevado em relação a outros estudos em 

áreas de restinga, que variam em torno de 50 a 90 espécies, já as famílias mais representativas 

coincidem com os estudos de Fonseca-Kruel e Peixoto (2004), Gandolfo e Hanazaki (2011) e 

Melo, Lacerda e Hanazaki (2008). No entanto, o elevado número de espécies neste estudo 

pode ser atribuído à consideração de espécies cultivadas exóticas na análise dos dados, já que, 

em alguns estudos em área de restinga, estas espécies foram suprimidas das análises. 

As categorias de uso com maior número de citações de espécies foram Medicinal (46) 

e Alimentícia (43). Em seqüência, tem-se: Combustível (22), Místico-religiosa (10), 

Ornamental (6), Artesanato (3) e Outros (5). São comuns os maiores números de 

enquadramento das espécies nas categorias Alimentícia e Medicinal, visto que estas 

influenciam diretamente na sobrevivência das populações que dependem diretamente dos 

recursos naturais.  

Estudos em restinga encontraram distribuições semelhantes nas categorias de uso 

(MIRANDA; HANAZAKI, 2008; GANDOLFO; HANAZAKI, 2011) bem como estudos em 

outras regiões fitogeográficas do Brasil (ALBUQUERQUE et al., 2009; CARTAXO; 

SOUZA; ALBUQUERQUE, 2010; PASA; SOARES; GUARIM-NETO, 2005) e até mesmo 

no exterior (SCHERRER; MOTTI; WECKERLE, 2005; GUARRERA; FORTI; 

MARIGNOLI, 2005). Contudo, pela diferença na composição florística entre regiões, mesmo 

para outras regiões de restinga e o caráter inédito da pesquisa para a região, fica difícil 

comparar os resultados obtidos. 

Das 114 espécies 68 são de ocorrência espontânea no local (59,7%), isto é, não são 

cultivadas, em contrapartida, 43 espécies são cultivadas (37,7%), e apenas três são cultivadas 

mesmo sendo espontâneas (2,6%). A proporção de exóticas versus nativas é de 43 (40,5%) e 

63 (59,5%), respectivamente.  

O local de coleta variou entre as diferentes categorias de uso (Figura 2.3). As espécies 

alimentícias são bem distribuídas entre o quintal (34), o lote (24) e a mata nativa (22), já as 

medicinais ocorrem em grande quantidade nos quintais (35) e na mata (26), porém, são quase 

inexistentes nos lotes (4). Tanto as espécies alimentícias quanto medicinais que são 

encontradas exclusivamente da mata tiveram baixos números de citação, o que indica que a 

pressão de uso incluídos nestas duas categorias pode ser mais baixo quando comparado, por 

exemplo, com a categoria combustível. 
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As espécies combustíveis são encontradas na mata quase em sua totalidade, apenas 

uma delas, o sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), é cultivada nos lotes, mesmo assim, em 

apenas três deles e predominantemente para a obtenção de moirões (apenas os ramos finos 

após o desbaste são aproveitados para lenha), o que aponta para a necessidade de construir 

urgentes estratégias de manejo relacionadas a estes recursos, como poderá ser visto mais 

adiante. No caso desta categoria, foi possível averiguar o uso efetivo dos moradores, tanto por 

meio da entrevista do RIR quanto por meio da observação in loco de feixes de lenha 

identificados pelos moradores como espécies específicas. 

As espécies enquadradas como místico-religiosas e ornamentais não ocorrem nos 

lotes, apenas nos quintais e na mata, com maior presença nos quintais, isto é, cultivadas pelos 

moradores para as respectivas finalidades específicas. As espécies artesanais e de outros usos 

distribuem-se nos três locais de obtenção de recursos de maneira bem distribuída, até mesmo 

pelo baixo número de espécies enquadradas nestas categorias. 

 

 

Figura 2.3 - Distribuição das espécies nos quintais, lotes e mata nativa local, de acordo com as categorias 

de uso em que são enquadradas. Fonte: dados de pesquisa. 

  

 Importante ressaltar que a “mata” é subdividida pelos moradores do PAE São 

Sebastião. Basicamente a divisão ocorre em quatro unidades distintas, de acordo com suas 

características fitofisionômicas: 1) Caatinga: é o que Rizzini (1997) enquadra como restinga - 

caracterizada pelos moradores como a área em que a areia é branca e as plantas são mais 
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Tabela 2.1 – Lista de espécies úteis enquadradas em sete categorias de uso (O=outros; MD=medicinal; AL=alimentícia; LN=combustível; OR=ornamental; 

AR=artesanal; RL=místico-religioso) indicadas pelos moradores do Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe (NC=número de citações; Ori=origem em 

relação ao nordeste brasileiro – E=exótica, N=nativa; Oc.= ocorrência - C=cultivada e/ou Es=espontânea; ASE=número de registro no herbário ASE) 

Família Espécie Nome Popular Categoria(s) NC Ori.* Oc. VU ASE 

Acanthaceae Justicia sp. vence tudo O 1 E C 0,03 198** 

Adoxaceae Sambucus australis Cham. & Schltdl. sabugo MD 3 E C 0,10 20494 

Amaranthaceae 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze amoxilina MD 4 N C 0,18 21169 

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen anador MD 3 E Es 0,10 174** 

Chenopodium ambrosioides L. mastruz MD 11 N Es 0,46 20484 

Anacardiaceae 

Schinus terebinthifolius Raddi aroeira MD 1 N Es 0,05 204** 

Anacardium occidentale L. caju AL, MD 14 N C, Es 0,36 20486 

Mangifera indica L. manga AL 27 E C, Es 0,69 21162 

Spondias purpurea L. siriguela AL 2 E C 0,05 21153 

Annonaceae 
Xylopia laevigata (Mart.) R.E. Fr. araticum cagão MD 2 N Es 0,05 168** 

Annona coriacea Mart. araticutaia LN 1 N Es 0,03 21152 

Apocynaceae 

Hancornia speciosa Gomes mangaba AL, MD 31 N Es 0,87 20444 

Catharanthus roseus (L.) G. Don boa noite OR, MD 3 E C 0,10 20493 

Catharanthus roseus (L.) G. Don bom dia OR, MD 2 E C 0,05 201** 

Araceae 
Philodendron acutatum Schott imbé AR 1 N Es 0,03 20445 

Dieffenbachia amoena Bull. comigo-ninguém-pode OR, RL 9 E C 0,23 22052 

Arecaceae 

Allagoptera sp. coco cachindó AL 2 N Es 0,05 21188 

Cocos nucifera L. coqueiro AL 20 E C 0,51 22048 

Syagrus sp. coco de caatinga AL 7 N Es 0,18 85** 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. ouricuri, licuri AR, AL, MD 54 N Es 1,38 20634 

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. palmeira OR, RL 17 E C 0,44 207** 

Bactris sp. tucum AL 1 E Es 0,03 20661 

Bignoniaceae Tabebuia sp. caraíba MD, O 10 N Es 0,26 97** 

Bonnetiaceae Bonnetia stricta (Nees) Nees & Mart. mangue LN 2 N Es 0,05 186** 

Boraginaceae Heliotropium indicum L. crista de galo MD 4 N Es 0,10 20640 

Bromeliaceae Ananas sativus Schult. & Schult. F abacaxi AL 4 E C 0,10 221** 

      
Continua... 
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Continuação... 
     

  
 

Família Espécie Nome Popular Categoria(s) NC Ori.* Oc. VU ASE 

Cactaceae Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. cabeça-de-frade OR, RL 2 N Es 0,05 229** 

Cannabaceae Celtis sp. camarão RL 4 N Es 0,10 202** 

Caricaceae Carica papaya L. mamão AL 4 E C 0,10 20654 

Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Lam. quifofo LN 6 N Es 0,15 20436 

Combretaceae Terminalia catappa L. amêndoa MD 1 E Es 0,03 21174 

Convolvulaceae Ipomoea batatas (L.) Lam. batata doce AL 14 N C 0,36 21165 

Costaceae Costus spicatus (Jacq.) Sw. cana do brejo MD 4 E Es 0,15 21185 

Cucurbitaceae 

Cucurbita moschata Duchesne abóbora AL 5 E C 0,13 20659 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai melancia AL 10 E C 0,26 21194 

Luffa operculata (L.) Cogn. pulga-de-burro/buxo O 4 N Es 0,18 22053 

Dilleniaceae Curatella americana L. sambaíba LN 2 N Es 0,05 20437 

Dioscoreaceae Dioscorea sp. inhame AL 3 N C 0,08 206** 

Euphorbiaceae 

Cnidoscolus urens (L.) Arthur cansanção MD 3 N Es 0,08 21183 

Manihot esculenta Crantz macaxeira AL 14 N C 0,36 187** 

Manihot esculenta Crantz mandioca AL 21 N C 0,36 21155 

Jatropha curcas L. pinhão roxo RL 7 E C 0,54 20487 

Croton heliotropiifolius Kunth velane MD 1 N Es 0,18 20443 

Fabaceae Vigna unguiculata (L.) Walp. feijão AL 21 E C 0,54 21154 

Heliconiaceae Heliconia psittacorum L. f. alevante MD 2 N Es 0,08 20645 

Humiriaceae Sacoglottis guianensis Benth. oiti AL, LN 3 N Es 0,08 21172 

Lamiaceae 

Mentha sp. hortelã miúdo/pequeno MD 6 E C 0,21 228** 

Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth. alecrim MD 1 N Es 0,03 20438 

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. hortelã grande, sigulera MD, AL 14 E C 0,46 205** 

Ocimum basilicum L. manjericão AL, MD 10 E C 0,28 21158 

Hyptis pectinata (L.) Poit. samba caetá MD 11 N Es 0,38 21199 

Lauraceae Cassytha filiformis L. cipó de chumbo MD 2 N Es 0,05 20489 

Lecythidaceae Eschweilera ovata (Cambess.) Miers biriba LN 7 N Es 0,18 20442 

Leguminosae Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S. Irwin & Barneby carobinha MD 4 N Es 0,13 20637 

      
Continua... 
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Família Espécie Nome Popular Categoria(s) NC Ori.* Oc. VU ASE 

Leguminosae-Caes 

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby fedegoso MD, RL 11 N Es 0,28 20647 

Hymenaea sp. jatobá MD, LN 3 N Es 0,08 215** 

Caesalpinia ferrea Mart. pau ferro MD 3 N Es 0,08 21200 

Desmodium barbatum (L.) Benth. quebra pedra rasteiro MD 1 N Es 0,03 21157 

Tamarindus indica L. tamarindo AL 2 E C 0,05 21197 

Leguminosae-Mim 

Inga sp. babatenã MD, O, LN 20 N Es 0,62 191** 

Inga cf fagifolia G. Don ingá AL 1 E Es 0,03 255** 

Inga cf capitata Desv. coração de nego LN 1 N Es 0,03 190** 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. sabiá LN 4 N C 0,10 20449 

Leguminosae-Pap 

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. aconsu MD 1 N Es 0,03 21181 

Cajanus cajan (L.) Huth feijão AL 21 E C 0,54 21168 

Bowdichia cf virgilioides Kunth sucupira MD, LN 2 N Es 0,05 193** 

Loranthaceae Psittacanthus dichrous (Mart.) Mart. encherco, enxerto MD 1 N Es 0,03 21170 

Malpighiaceae 

Malpighia emarginata DC. acerola AL 5 E C 0,13 20657 

Byrsonima sericea DC. murici branco LN 11 N Es 0,28 21190 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. murici/murici preto AL, LN 25 N Es 0,72 20492 

Malvaceae Sida glaziovii K. Schum. malva branca MD, RL 23 E C 0,72 20646 

Melastomataceae 
Mouriri guianensis Aubl. curiri, cruiri MD 1 N Es 0,03 21177 

Mouriri pusa Gardner ex Gardner manipuçá, mão de puçá AL 2 N Es 0,05 160** 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. nim O 3 E C 0,08 21163 

Moraceae Artocarpus integrifolia L. f. jaca AL 6 E C 0,15 21182 

Musaceae Musa paradisiaca L. banana AL 24 E C 0,62 21186 

Myrtaceae 

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. gobiraba LN 9 
 

Es 0,23 53** 

Psidium guajava L. araçá AL 6 E Es 0,15 20662 

Myrcia racemosa (O. Berg) Kiaersk. batinga LN 6 E Es 0,15 185** 

Neomitranthes cf obtusa Sobral & Zambom cambucá AL 17 N Es 0,44 83** 

Myrcia polyantha (Kunth) DC. cambuí AL 16 N Es 0,41 63** 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. candeia, araçá de birro LN 31 N Es 0,79 20446 

      
Continua... 



56 
 

 
 

Continuação 
     

  
 

Família Espécie Nome Popular Categoria(s) NC Ori.* Oc. VU ASE 

Myrtaceae 

Calycolpus legrandii J.R. Mattos candeia, araçá de birro LN 31 E Es 0,79 20433 

Psidium guajava L. goiaba AL 5 E Es 0,13 197** 

Myrcia lundiana Kiaersk. limãozinho LN 4 E Es 0,10 192** 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. murta AL, LN 5 N Es 0,13 150** 

Eugenia uniflora L. pitanga AL, MD 4 N C 0,13 21196 

Orchidaceae Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl. banana de macaco MD 1 N Es 0,03 21184 

Passifloraceae Passiflora edulis Sims maracujá AL, MD 11 N C 0,28 20483 

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri L. quebra pedra MD 6 N Es 0,15 20641 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. tipi MD, OR, RL 4 E C 0,10 22047 

Plantaginaceae Scoparia dulcis L. vassorinha RL, MD 14 N Es 0,36 20485 

Poaceae 

Cymbopogon sp. capim santo MD 23 E C 0,77 203** 

Saccharum officinarum L. cana AL 2 E C 0,05 227** 

Zea mays L. milho AL 24 E C 0,62 20644 

Polygonaceae 
Coccoloba laevis Casar. rompe gibão LN 4 N Es 0,10 189** 

Coccoloba sp. sapucaia LN 2 N Es 0,05 211** 

Rubiaceae 
Genipa americana L. jenipapo AL 7 N Es 0,18 21175 

sp. mamelada AL 4 N Es 0,10 210** 

Rutaceae 
Citrus aurantium L. laranja AL 14 E C 0,36 20655 

Citrus sp. limão AL, MD 6 E C 0,15 22051 

Sapindaceae Cupania cf revoluta Rolfe cambotá LN 13 E Es 0,33 194** 

Sapotaceae Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam maçaranduba AL 7 N Es 0,18 21189 

Simaroubaceae Simarouba sp. pau pra tudo MD 1 N Es 0,03 167** 

Solanaceae 

Solanum paniculatum L. jurubeba MD 10 N Es 0,36 20441 

Capsicum frutescens L. pimenta RL, AL 1 E C 0,03 20656 

Solanum lycocarpum A. St.-Hil. tomate AL 6 E C 0,15 21195 

Typhaceae Typha sp. tabua AR, MD 6 N Es 0,15 182** 

Verbenaceae Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson cidreira, macineira MD 26 N C, Es 0,87 20495 

* Classificação segundo o Checklist das Plantas no Nordeste Brasileiro: Angiospermae e Gimnospermae. ** Número de coletor temporário, enquando o registro das espécies no ASE é processado
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baixas; 2) Batinga: é uma faixa de mata que, para a literatura, está em processo de sucessão vegetacional 

após o término de uma ação “destrutiva” – os moradores a caracterizam como área que antes da criação do 

assentamento era utilizada como roça; 3) Mata: é a floresta ou mata de restinga, definida por Rizzini (1997) 

– os moradores a identificam pela maior densidade das espécies, que dificulta a caminhada; 4) 

Brejo/Vazante: para os moradores toda a vegetação que se encontra nas margens alagadiças dos rios, onde o 

solo é mais úmido e pode haver periodicidade de inundação. Não inclui necessariamente somente espécies 

de porte de floresta/mata (até porque muitas roças são cultivadas nesses locais). 

A Figura 2.4 ilustra os principais pontos de coleta, realizadas nas proximidades de trilhas que cortam 

as diferentes fitofisionomias presentes na região, de acordo com Rizzini. Verifica-se que quase toda a área 

do PAE São Sebastião é cortada por trilhas, o que evidencia que o uso da área é global. 

Das 10 espécies com maior valor de uso, 60% se enquadram na categoria de uso Medicinal e 50% na 

categoria Alimentícia, sendo duas exclusivamente alimentícias, três exclusivamente medicinais duas se 

enquadrando em ambas. Isso corrobora com a maior distribuição de espécies encontradas para estas 

categorias (Tabela 2.2). Além disso, como visto anteriormente, o ouricurizeiro e a mangaba são 

espécies essenciais à geração de renda para as famílias, deste modo, o valor de uso para as espéciesforam os 

mais elevados.  

 

Tabela 2.2 – Dez primeiras espécies em ordem decrescente de valores de uso, atribuídos pelos moradores do 

PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe (Cat.=categoria de uso; Al=alimentícia, Md=medicinal, Ar=artesanal, 

Ln=lenha e O=outra). Fonte: dados de pesquisa. 

Nome popular Família/Espécie Cat. NC VU 

ouricuri, licuri Arecaceae/Syagrus coronata (Mart.) Becc. Al, Md, Ar 54 1,38 

mangaba Apocynaceae/Hancornia speciosa Gomes Al, Md 31 0,87 

cidreira/macineira Verbenaceae/Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson Md 26 0,87 

candeia/araçá de 

birro 

Myrtaceae/Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 
Ln 31 0,79 

Myrtaceae/Calycolpus legrandii J.R. Mattos 

capim santo Poaceae/Cymbopogon sp. Md 23 0,77 

murici/murici preto Malpighiaceae/Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Al, Ln 25 0,72 

malva branca Malvaceae/Sida glaziovii K. Schum. Md 23 0,72 

manga Anacardiaceae/Mangifera indica L. Al 27 0,69 

babatenã Leguminosae-Mim/Inga sp. Md, O, Ln 20 0,62 

banana Musaceae/Musa paradisiaca L. Al 24 0,62 
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Figura 2.4 - Pontos de coleta de espécies botânicas em diferentes fitofisionomias presentes na área do Assentamento Agroextrativista São Sebastião, Pirambu, Sergipe. 
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O ouricurizeiro é uma espécie versátil, utilizada para diversos fins, como alimento 

para o homem e para animais, construção, artesanato, combustível e medicinal. Um estudo 

realizado no estado de Pernambuco encontrou distribuição para a espécie em todas estas 

categorias de uso, distribuídos em 32 usos diferentes (RUFINO, et al., 2008). Já no PAE São 

Sebastião as 54 citações para o ouricurizeiro se enquadraram apenas em três categorias: 

Artesanato (39), Alimentícia (12) e Medicinal (3), com apenas 4 usos distintos, a saber, 

artesanato de chapéu (39), artesanato de vassoura (1), alimento humano (12), colírio para os 

olhos (2). Isto pode indicar uma perda do conhecimento da multiplicidade de usos da espécie, 

ou então, o foco da comunidade apenas na produção de chapéus a partir da palha. 

A mangabeira tem sido explorada com maior intensidade pelas populações 

extrativistas de áreas de restinga do estado de Sergipe, notadamente, após o declínio da outros 

tipos de recursos extrativistas, como os caranguejos nos manguezais. Como consequência 

investem na conservação deste recurso e ao mesmo tempo intensificam a pressão de uso sobre 

ele (MOTA; SANTOS, 2008). No PAE São Sebastião esta realidade é bastante evidenciada, 

na medida em que os moradores relataram que “limpam” os pés de mangabeiras de outras 

espécies vegetais que possam prejudicá-los (o que configura uma ação no sentido de zelar 

pelo recurso), no entanto, afirmaram também que retiram todos os frutos viáveis das árvores 

(configurando que pode estar havendo uma ação impactante sobre a propagação natural da 

espécie). 

Evidencia-se, desta maneira, que as espécies deste estudo enquadradas em altos 

valores de uso, e que ao mesmo tempo são também essenciais para a economia regional, 

precisam ser melhor estudadas a fim de serem estabelecidas estratégias para a sustentabilidade 

das atividades econômicas locais. 

 

 

2.3.3 Análise por categorias de uso 

  

Alimentícias 

 

 Ao todo foram identificadas 43 espécies alimentícias (Tabela 2.3), das quais 46,6% 

eram nativas da região nordeste do país e 53,4% exóticas. Quanto ao local de obtenção das 
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espécies, 10 são coletadas somente nos quintais, três são coletadas somente nos lotes, 11 

somente na mata, 12 nos quintais e nos lotes, e oito nos quintais, lotes e mata. 

Observa-se a prevalência de espécies cultivadas, com 62% das indicações, em 

contrapartida, são citados mais duas espécies nativas não cultivadas com maior número de 

citações (além da mangaba), o cambuí (Myrcia sp.) e o cambucá (Neomitranthes cf obtusa 

Sobral & Zambom ), muito apreciados pelos moradores, conforme ilustra comentário abaixo. 

 

“Eles dá na mesma época mais ou menos...agente vai pra caatinga e 

volta com a barriga cheia deles!” (M5, 42 anos) 

 

  Com base nestes dados verifica-se que, apesar do assentamento pertencer à 

modalidade agroextrativista, a base alimentar das famílias é predominantemente dependente 

das espécies cultivadas localmente, visto que a renda obtida com o extrativismo é passageira e 

pontual, conforme comentários abaixo.  

 

“No tempo da mangaba é que fica bom...depois agente fica com muito 

pouco, só come o que dá na roça” (M5, 42 anos) 

 

Assim, as famílias continuam a depender dos picos de colheita de um estreito rol de 

culturas. Segundo Schmitz (2002), um dos maiores problemas hoje enfrentados pela 

agricultura familiar vem sendo apontado por agricultores e por técnicos: a falta de assistência 

técnica. Isto atinge diretamente o setor, afetando sua grande importância econômica e de 

geração de empregos, bem como aumentando o impacto da agricultura e do extrativismo 

desordenado sobre os recursos naturais. 

Ainda analisando a Tabela 2.3 se constata que há pequena diferenciação entre o 

número de citações de mulheres e homens para a categoria de plantas alimentícias. Das 10 

espécies com maior número de citações por homens e mulheres, sete são comuns entre eles, a 

saber: manga, mangaba, mandioca, banana, coco, milho e cambucá (Tabela 2.4). Pode-se 

afirmar com isso que homens e mulheres atribuem pesos semelhantes às espécies alimentícias 

de maior importância para a manutenção da alimentação familiar. 
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Tabela 2.3 – Lista de espécies Alimentícias indicadas pelos moradores do Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe (Ori=origem em relação ao nordeste 

brasileiro – E=exótica, N=nativa; Oc.= ocorrência – C=cultivada e/ou Es=espontânea; LC= local de coleta – Q=quintal, L=lote, M=mata; NCm= número de citações 

por mulheres para a categoria alimentícia; Um= número de usos mencionados mulheres; NCh= número de citações por homens para a categoria alimentícia; Uh = 

número de usos mencionados por homens; NCt= número de citações total para a categoria Alimentícia de homens e mulheres; Ut= número de usos total de homens 

e mulheres). 

Família Espécie Nome Popular Ori.* Oc. LC NCm Um NCh Uh NCt Ut 

Anacardiaceae 

Anacardium occidentale L. caju N C, Es Q, L, M 2 2 9 12 11 14 

Mangifera indica L. manga E C, Es Q, L, M 15 15 11 12 26 27 

Spondias purpurea L. siriguela E C Q 0 0 2 2 2 2 

Apocynaceae Hancornia speciosa Gomes mangaba N Es Q, L, M 13 14 14 17 27 31 

Arecaceae 

 Cocos nucifera L. coco E  C Q, L 8 8 12 12 20 20 

Allagoptera sp. coco cachindó N  Es M 1 1 1 1 2 2 

Syagrus sp. coco de caatinga N  Es M 0 0 7 7 7 7 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. ouricuri, licuri N Es Q, L, M 3 24 9 29 12 53 

Bactris sp. tucum N  Es M 0 0 1 1 1 1 

Bromeliaceae Ananas sativus Schult. & Schult. f abacaxi E  C Q, L 2 2 2 2 4 4 

Caricaceae Carica papaya L. mamão E C Q, L 3 3 1 1 4 4 

Convolvulaceae Ipomoea batatas (L.) Lam. batata doce N C Q, L 8 8 6 6 14 14 

Cucurbitaceae 
Cucurbita moschata Duchesne abóbora E C Q, L 3 3 2 2 5 5 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai melancia E C Q, L 5 5 5 5 10 10 

Dioscoreaceae Dioscorea sp. inhame N  C Q, L 1 1 2 2 3 3 

Euphorbiaceae 
Manihot esculenta Crantz macaxeira N C Q, L 4 4 10 10 14 14 

Manihot esculenta Crantz mandioca N C Q, L 8 8 13 13 21 21 

Fabaceae Vigna unguiculata (L.) Walp. feijão E C L 13 13 8 8 21 21 

Humiriaceae Sacoglottis guianensis Benth. oiti N Es M 1 2 0 1 1 3 

Lamiaceae Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 

hortelã grande, 

sigulera E C Q 2 17 0 1 2 18 

Ocimum basilicum L. manjericão E C Q 2 8 0 3 2 11 

Leguminosae - 

Caes Tamarindus indica L. tamarindo E C Q, M 1 1 1 1 2 2 

 
        

Continua... 
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Continuação 

           Família Espécie Nome Popular Ori.* Oc. LC NCm Um NCh Uh NCt Ut 

Leguminosae-Mim  Inga cf fagifolia G. Don ingá E  Es Q, M 0 0 1 1 1 1 

Leguminosae - Pap Cajanus cajan (L.) Huth feijão E C L 13 13 8 8 21 21 

Malpighiaceae 
Malpighia emarginata DC. acerola E C Q 2 2 3 3 5 5 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. murici/murici preto N Es M 2 10 7 18 9 28 

Melastomataceae 
Mouriri pusa Gardner ex Gardner 

manipuçá, mão de 

puçá N Es M 0 0 2 2 2 2 

Moraceae Artocarpus integrifolia L. f. jaca E C Q, L, M 3 3 3 3 6 6 

Musaceae Musa paradisiaca L. banana E C Q, L 12 12 12 12 24 24 

Myrtaceae 

Psidium guajava L. araçá E Es Q, L, M 4 4 2 2 6 6 

Neomitranthes cf obtusa Sobral & Zambom cambucá N Es M 7 7 10 10 17 17 

Myrcia sp. cambuí N  Es M 8 8 8 8 16 16 

Psidium sp. goiaba E  Es Q, L, M 0 0 5 5 5 5 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. murta N Es M 1 2 1 3 2 5 

Eugenia uniflora L. pitanga N C Q 1 3 0 2 1 5 

Passifloraceae Passiflora edulis Sims maracujá N C Q, L 4 6 4 5 8 11 

Poaceae 
 Saccharum officinarum L. cana E  C Q, L 2 2 0 0 2 2 

Zea mays L. milho E C Q, L 13 13 11 11 24 24 

Rubiaceae 
Genipa americana L. jenipapo N Es Q, M, L 1 1 6 6 7 7 

sp. mamelada N  Es M 1 1 3 3 4 4 

Rutaceae 
Citrus aurantium L. laranja E C Q 7 7 7 7 14 14 

Citrus sp. limão E  C Q 0 2 1 4 1 6 

Sapotaceae Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam maçaranduba N Es M 3 3 4 4 7 7 

Solanaceae 
Capsicum frutescens L. pimenta E C Q 1 2 0 0 1 2 

Solanum lycopersicum L. tomate E C Q 3 3 3 3 6 6 

* Classificação segundo o Checklist das Plantas no Nordeste Brasileiro: Angiospermae e Gimnospermae. 
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Tabela 2.4 – Comparação de número de citações (NC) para espécies alimentícias feitas por homens e 

mulheres do Assentamento Agroextrativista São Sebastião, Pirambu, Sergipe. 

              

  MULHERES   HOMENS   

  Nome Popular NC   Nome Popular NC   

  Manga 15   mangaba 14   

  Mangaba 13   mandioca 13   

  Feijão 13   banana 12   

  Milho 13   coco 12   

  Banana 12   manga 11   

  batata doce 8   milho 11   

  Mandioca 8   macaxeira 10   

  Cambuí 8   cambucá 10   

  Coco 8   caju 9   

  Cambucá 7   ouricuri, licuri 9   

              

 

 

No entanto, algumas espécies foram citadas dentro da categoria Alimentícias apenas 

por homens (H) ou mulheres (M). Foram elas: coco de caatinga (7H), goiaba (5H), manipuçá 

(2H), siriguela (2H), tucum (1H), manjericão (2M), hortelã grande (2M), oiti (1M) e pitanga 

(1M). Isso reflete a importância que estas espécies têm para os diferentes sexos, refletindo não 

o conhecimento destas, mas sim o cotidiano diferenciado que coloca determinadas espécies 

em maior contado com um ou outro gênero.  

Por exemplo, o coco de caatinga (Syagrus sp.) pertence a uma espécie de palmeira 

conhecida popularmente como piaçava/piaçaba, que ocorre em áreas de areias brancas de 

difícil acesso, onde os homens circulam com maior freqüência (exceto quando é época da 

coleta das mangabas), por isso a recordação deste recurso por parte dos homens. Já no caso do 

manjericão (Ocimum basilicum L.) e da hortelã-grande (Plectranthus amboinicus (Lour.) 

Spreng.), citados apenas por mulheres, evidencia-se o cotidiano doméstico na 

responsabilidade de preparar os alimentos, visto que ambos foram citados na categoria 

Alimentícia com a posterior ressalva por parte das mulheres de que eram usados como 

condimentos. 

 

 

 



64 
 

 
 

Medicinais 

 

Foram identificadas um total de 46 espécies utilizadas para fins terapêuticos, 

distribuídas em 34 famílias e 45 gêneros botânicos (Tabela 2.5). As famílias mais 

representativas foram Leguminosae (8), Lamiaceae (4), Amaranthaceae (3) e Apocynaceae 

(3). Outro trabalho com plantas medicinais em área de restinga encontrou um menor número 

de espécies medicinais, em uma comunidade em Camaçari-BA, cuja população estudada 

mencionou o conhecimento de 23 espécies (SOUZA; ARAÚJO; SANTOS, 2007). Por outro 

lado, também foi encontrado um maior número de espécies em uma comunidade no litoral do 

Rio de Janeiro, que citou 91 espécies para esta categoria (BOSCOLO; VALLE, 2008).  

As espécies com maior número de citações para a categoria foram: cidreira/macineira 

(26, Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson), malva branca(23, Sida glaziovii K. 

Schum.), campim-santo (23, Cymbopogon sp.), hortelã-grande/sigulera (16, Plectranthus 

amboinicus (Lour.) Spreng.), babatenã (13, Inga sp.), matruz (11, Chenopodium ambrosioides 

L.), samba-caetá (11, Hyptis pectinata (L.) Poit.) e jurubeba (10, Solanum paniculatum L.). 

 Todas estas espécies possuem estudos farmacêuticos em que sua atividade contra 

algum tipo de moléstia ao homem já foi comprovada. Como exemplo, pode-se citar os estudos 

de Aguiar et al. (2008) e Costa, Aguiar e Nascimento (2004), que comprovaram atividades 

antimicrobianas de citotóxicas para a erva-cidreira, e Mesia-Vela (2002), que identificou na 

jurubeba princípios ativos responsáveis por reduzir a incidência de úlceras gástricas. 

O número de espécies nativas (33) e exóticas (13) nesta categoria foi bastante 

diferenciado, com respectivamente 72% e 28% das espécies, evidenciando uma valorização 

dos recursos naturais locais. Este resultado está um pouco acima das porcentagens médias 

encontradas para espécies nativas medicinais em outros estudos da área, como o de 

Albuquerque (2006) que encontrou 56,25% de espécies nativas medicinais em uma 

comunidade rural de Pernambuco. 

Dezoito espécies (39%) foram indicadas exclusivamente por homens e seis por 

mulheres (13%), apesar de estas não estarem relacionadas a indicações de tratamentos para 

apenas um dos gêneros. As demais espécies, um pouco menos da metade (48%), foram 

indicadas por ambos os gêneros. Como as espécies de indicação exclusiva para um dos 

gêneros tiveram baixos números de citação total (NCt) isso não caracteriza uma estratificação 
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de conhecimento entre os sexos para a categoria, mas sim, conhecimentos isolados individuais 

independentes do sexo. 

A maioria das espécies (69%) obteve apenas uma ou duas indicações de uso dentro da 

categoria medicinais, o que demonstra que as espécies conhecidas possuem pouca 

versatilidade atribuída pelos nativos da região (Tabela 2.6). Diante desta realidade, índices 

comumente utilizados como o Fator de Consenso do Informante (ICF) e a Importância 

Relativa (IR) de espécies não foram calculados, pois indicam a importâncias das espécies 

medicinais em relação à versatilidade das mesmas.  Em comparação, o estudo desenvolvido 

por Boscolo e Valle (2008), também em uma região de restinga do Rio de Janeiro, encontrou 

até 13 indicações de uso terapêutico para a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) e 

elevadas indicações também para outras espécies. 

A parte mais usada das plantas foram as folhas (com 25 citações), e o meio mais 

comum de administração dos medicamentos foi o chá (entenda-se por chá o líquido obtido a 

partir do cozimento da respectiva parte da planta em água). O uso das folhas como parte 

funcional do medicamento na planta e do chá como meio de administração também coincidem 

com outras publicações para espécies medicinais em região de restinga (MEDEIROS; 

FONSECA; ANDREATA, 2004; SOUZA, ARAÚJO, SANTOS, 2007). 

 Quanto ao local de obtenção das espécies medicinais, obteve-se que: 40,8% são 

coletadas somente nos quintais, nenhuma é coletada somente nos lotes, 30,6% somente na 

mata, 2% nos quintais e nos lotes, 20,4% nos quintais e na mata, 6,2% nos quintais, lotes e 

mata. Esses dados evidenciam a importância tanto do quintal quanto da mata como locais de 

cultivo e extrativismo de espécies para uso medicinal. 

 

Combustíveis 

 

Segundo Ramos, Medeiros e Albuquerque (2010), para este estudo forma enquadrados 

os produtos madeireiros em três categorias: combustível, construção e tecnologia. Neste 

trabalho os entrevistados citaram espécies somente para a categoria combustível, que inclui 

indivíduos utilizados diretamente como lenha e/ou para a fabricação de carvão – sendo que o 

carvão não é feito na comunidade, restringindo o uso de espécies somente como lenha. 
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Tabela 2.5 – Lista de espécies enquadradas na categoria Medicinal, indicadas pelos moradores do Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe (Cat= categoria; 

Ori= origem em relação ao nordeste brasileiro – E=exótica, N=nativa; Oc.= ocorrência – C=cultivada e/ou Es=espontânea; LC= local de coleta – Q=quintal, L=lote, 

M=mata;  NCm= número de citações por mulheres para a categoria Medicinal; Um= número de usos mencionados mulheres; NCh= número de citações por homens 

para a categoria Medicinal; Uh = número de usos mencionados por homens; NCt= número de citações total para a categoria Medicinal de homens e mulheres; Ut= 

número de usos total de homens e mulheres). 

Família Espécie Nome Popular Ori.* Oc. LC NCm Um NCh Uh NCt Ut 

Adoxaceae Sambucus australis Cham. & Schltdl. Sabugo E C Q 3 4 0 0 3 4 

Amaranthaceae 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Amoxilina N C Q 4 7 0 0 4 7 

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen Anador E Es Q 2 3 1 1 3 4 

Chenopodium ambrosioides L. Mastruz N Es Q 7 13 4 5 11 18 

Anacardiaceae 
Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira N Es Q 1 2 0 0 1 2 

Anacardium occidentale L. Caju N C, Es Q,L,M 2 2 3 12 5 14 

Annonaceae Xylopia laevigata (Mart.) R.E. Fr. araticum cagão  N Es M 1 1 1 1 2 2 

Apocynaceae 

Hancornia speciosa Gomes Mangaba N Es Q,L,M 1 15 3 19 4 34 

Catharanthus roseus (L.) G. Don boa noite E C Q 0 0 3 4 3 4 

Catharanthus roseus (L.) G. Don bom dia E C Q 0 0 1 2 1 2 

Arecaceae Syagrus coronata (Mart.) Becc. ouricuri, licuri N Es Q,L,M 2 25 1 29 3 54 

Bignoniaceae Tabebuia sp. Caraíba N Es M 0 0 8 10 8 10 

Boraginaceae Heliotropium indicum L. crista de galo N Es Q 2 2 2 2 4 4 

Combretaceae Terminalia catappa L. Amêndoa E Es Q 0 0 1 1 1 1 

Costaceae Costus spicatus (Jacq.) Sw. cana do brejo E Es M 2 2 2 4 4 6 

Euphorbiaceae 
Cnidoscolus urens (L.) Arthur Cansanção N Es Q, M 1 1 2 2 3 3 

Croton heliotropiifolius Kunth Velane N Es Q, M 1 1 0 0 1 1 

Heliconiaceae Heliconia psittacorum L. f. Alevante N Es M 2 3 0 0 2 3 

 

Lamiaceae 

 Mentha sp. hortelã miúdo/pequeno E C Q 4 6 2 2 6 8 

Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth. 

alecrim, alecrim do 

campo 
N Es M 0 0 1 1 1 1 

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. hortelã grande, sigulera E C Q 15 17 1 1 16 18 

Ocimum basilicum L. Manjericão E C Q 6 8 2 3 8 11 

Hyptis pectinata (L.) Poit. samba caetá N Es Q, M 7 10 4 5 11 15 

 
  

      
Continua... 
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Continuação 

  
         

Família Espécie Nome Popular Ori.* Oc. LC NCm Um NCh Uh NCt Ut 

Lauraceae Cassytha filiformis L. cipó de chumbo N Es M 0 0 2 2 2 2 

Leguminosae 
Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S. Irwin & Barneby Carobinha N Es Q, M 0 0 4 5 4 5 

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby Fedegoso N Es Q 7 7 1 4 8 11 

Leguminosae-Caes 

Hymenaea sp. Jatobá N Es M 0 0 2 3 2 3 

Caesalpinia ferrea Mart. pau ferro N Es M 0 0 3 3 3 3 

Desmodium barbatum (L.) Benth. quebra pedra rasteiro N Es Q 0 0 1 1 1 1 

Leguminosae-Mim Inga sp. Babatenã N Es M 5 5 8 19 13 24 

Leguminosae-Pap 
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. Aconsu N Es Q, M 0 0 1 1 1 1 

Bowdichia cf virgilioides Kunth Sucupira N Es M 0 0 1 2 1 2 

Loranthaceae Psittacanthus dichroos (Mart.) Mart. encherco, enxerto N Es M 0 0 1 1 1 1 

Malvaceae Sida glaziovii K. Schum. malva branca E C Q 12 13 11 15 23 28 

Melastomataceae Mouriri guianensis Aubl. curiri, cruiri N Es M 0 0 1 1 1 1 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitanga N C Q 2 3 1 2 3 5 

Orchidaceae Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl. banana de macaco, bonia N Es Q, M 0 0 1 1 1 1 

Passifloraceae Passiflora edulis Sims Maracujá N C Q, L 2 6 1 5 3 11 

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri L. quebra pedra N Es Q, M 1 1 5 5 6 6 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Tipi E C Q 1 1 0 3 1 4 

Plantaginaceae Scoparia dulcis L. Vassorinha N Es Q 0 8 1 6 1 14 

Poaceae Cymbopogon sp. capim santo E C Q 15 20 8 10 23 30 

Rutaceae Citrus sp. Limão E C Q 1 2 2 4 3 6 

Simaroubaceae Simarouba sp. pau pra tudo N Es M 0 0 1 1 1 1 

Solanaceae Solanum paniculatum L. Jurubeba N Es Q, M 5 8 5 6 10 14 

Typhaceae Typha sp. Tabua N Es M 0 0 1 6 1 6 

Verbenaceae Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson cidreira, macineira N C, Es Q 18 26 8 8 26 34 

* Classificação segundo o Checklist das Plantas no Nordeste Brasileiro: Angiospermae e Gimnospermae. 
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Tabela 2.6 – Lista de espécies enquadradas na categoria Medicinal, respectivas indicações, parte da planta usada e administração, indicadas pelos moradores do 

Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe (Pp= parte da planta). 

Família Espécie Nome Popular Indicação Pp Administração 

 Adoxaceae  Sambucus australis Cham. & Schltdl. sabugo gripe, cansaço folha/flor macera e bebe o líquido/chá 

Amaranthaceae 

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze amoxilina gripe, infecção, inflamação de garganta, febre folha chá 

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen anador dor, febre, dor de dente folha chá, engolir macerada 

Chenopodium ambrosioides L. mastruz pancada, ferida, gripe, tuberculose, verme folha bater com leite, ingerir ou passa no local 

Anacardiaceae 
Schinus terebinthifolius Raddi aroeira inflamação, ferida folha chá para ingerir e se banhar 

Anacardium occidentale L. Caju insônia, diabetes entrecasco molho em água, ingerir 

Annonaceae Xylopia laevigata (Mart.) R.E. Fr. araticum cagão  contra veneno de cobra folha, semente chá, comer macerado com açúcar 

Apocynaceae 

Hancornia speciosa Gomes mangaba pancada, dor, pedra no rim, pressão, diabetes latex, entrecasco ingerir látex com água, chá do entrecasco 

Catharanthus roseus (L.) G. Don boa noite Gripe folha lambedor 

Catharanthus roseus (L.) G. Don bom dia Gripe folha lambedor 

Arecaceae Syagrus coronata (Mart.) Becc. ouricuri, licuri Catarata água do coco novo colírio 

Bignoniaceae Tabebuia sp. caraíba pancada, dor entrecasco molho em água, ingerir e lavar o local 

Boraginaceae Heliotropium indicum L. crista de galo gripe, para tudo planta toda chá 

Combretaceae Terminalia catappa L. amêndoa Dor folha molho de 7 folhas em garrafa, beber 

Costaceae Costus spicatus (Jacq.) Sw. cana do brejo diabete, pressão, rins folha, talo chá 

Euphorbiaceae 
Cnidoscolus urens (L.) Arthur cansanção gastrite, diabetes miolo do talo come cozido 

Croton heliotropiifolius Kunth Velane Ferida latex aplica o latex na ferida 

Heliconiaceae Heliconia psittacorum L. f. alevante desinteria, mal estar, dor folha, flor chá para ingerir e se banhar 

 Mentha sp. hortelã miúdo/pequeno gripe, catarro folha chá ou lambedor 

Lamiaceae 

Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth. alecrim, alecrim do campo visão/nervos tremendo brotação/raiz come com mel/chá 

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. hortelã grande, sigulera inflamação, gripe, catarro, cansaço folha chá para ingerir e se banhar 

Ocimum basilicum L. manjericão Gripe folha molho na água ou chá para banho 

Hyptis pectinata (L.) Poit. samba caetá gripe, inflamação/ferida folha chá/torra a folha e coloca o pó na ferida 

Lauraceae Cassytha filiformis L. cipó de chumbo dor de coluna cipó chá para ingerir e se banhar 

Leguminosae 
Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S. Irwin & Barneby carobinha inflamação, ferida, barriga inchada folha chá para ingerir e se banhar 

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby fedegoso Próstata raiz chá 

 
    

Continua... 
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Continuação 

     
Família Espécie Nome Popular Indicação Pp Administração 

Leguminosae-Caes 

Hymenaea sp. Jatobá Fortalecimento casca chá ou molho para beber 

Caesalpinia ferrea Mart. pau ferro dor, sarampo entrecasco molho na água para beber 

Desmodium barbatum (L.) Benth. quebra pedra rasteiro Rins planta toda chá 

Leguminosae-Mim Inga sp. babatenã inflamação, banho íntimo feminino entrecasco molho na água para beber e banho 

Leguminosae-Pap 
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. aconsu acalmar criança raiz molho na água para beber ou mastigar 

Bowdichia cf virgilioides Kunth sucupira Pancada casca molho na água para beber ou chá 

Loranthaceae Psittacanthus dichroos (Mart.) Mart. encherco, enxerto dor de coluna cipó chá para ingerir e se banhar 

Malvaceae Sida glaziovii K. Schum. malva branca inflamação, coceira folha chá para ingerir e se banhar 

Melastomataceae Mouriri guianensis Aubl. curiri, cruiri para quem está em cadeira de roda entrecasdo chá para garrafada 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitanga febre, gripe, mal estar folha chá e efusão 

Orchidaceae Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl. banana de macaco, bonia acordar de desmaio fruto abrir o fruto e cheirar 

Passifloraceae Passiflora edulis Sims maracujá insônia, pressão, acalmar os nervos folha chá 

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri L. quebra pedra Rins planta toda chá 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Tipi Dor folha molho na água para banho 

Plantaginaceae Scoparia dulcis L. vassorinha barriga inchada planta toda chá 

Poaceae Cymbopogon sp. capim santo barriga inchada, dor de cabeça, gripe, febre folha chá 

 Rutaceae  Citrus sp. Limão Gripe folha/fruto chá/suco puro 

Simaroubaceae Simarouba sp. pau pra tudo para tudo raiz garrafada com água 

Solanaceae Solanum paniculatum L. jurubeba gripe, catarro/ferida fruto/pêlo da folha lambedor/tira os pêlos e coloca na ferida 

Typhaceae Typha sp. Tabua Diabetes raiz garrafada com água 

Verbenaceae Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson cidreira, macineira pressão alta, desinteria, calmante, gripe folha chá 
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Durante a pesquisa foi possível constatar que o uso de espécies vegetais para fins 

combustíveis na forma de lenha é empregado por todos os moradores do PAE São Sebastião, 

seja ele doméstico ou externo. As refeições são preparadas em casas de pau-a-pique que ficam 

localizadas imediatamente atrás das casas de alvenaria (próximo à cozinha), em fogões 

improvisados com tijolos e/ou pedras, que estão presentes em 11 quintais (Figura 2.5). Todas 

as casas também possuem botijões de gás e fogões, no entanto, devido ao elevado preço desse 

combustível a queima de lenha é muito mais empregada, inclusive, gerando conflitos com os 

órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental, como nota-se no comentário a seguir. 

 

"o IBAMA não dexa agente cortar lenha, só que o gás aqui tá uns 40 

reais..." (H2, 42 anos).     

 

 

Figura 2.5: Típico fogão à lenha em um dos quintais do PAE São Sebastião. Acervo do autor. 

 

Apesar da notável importância dos recursos combustíveis os pesquisados afirmaram 

que há pouca ou nenhuma seletividade das espécies, devido à dificuldade de encontrá-las e à 

fiscalização ambiental. Além disso, como justificativa à utilização de lenha perante os órgãos 

ambientais (e sem nem mesmo este assunto ter sido abordado na entrevista) os assentados 

afirmaram que só retiram “pau seco”, na forma de pequenos galhos e ramos, no entanto, em 

várias situações foram encontrados grandes feixes de lenha de maior porte nos quintais e 

principalmente no depósito da casa de farinha do povoado, o que contradiz as falas dos 

entrevistados (Figura 2.6). 
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"pau pra queimá agente pega qualquer um que tiver seco...mas tem 

uns que é ruim de fogo, que nem a biriba, que faz fumaça que só..." 

(H6, 47 anos)  

"pra queimá agora tá tão difícil...nós pega só os pau seco...só acha se 

nós for pros mato bem fechado" (M05, 42 anos) 

"lenha agente pega qualquer que tiver seca por aí pelos mato..." 

(M15, 38 anos) 

 

 

Figura 2.6 - Feixe de lenha encontrado em um dos quintais do Assentamento Agroextrativista São 

Sesbastião, Pirambu, Sergipe. Acervo do autor. 

 

Apenas um dos moradores afirmou especificamente que seleciona a lenha de acordo 

com a quantidade de fumaça que esta emite ao queimar, e até inclui o uso de espécies ainda 

“verdes”, isto é, vivas. No entanto, isso não significa que os assentados não conheçam e 

classifiquem quais são os melhores tipos de lenha, seguindo critérios específicos, conforme 

será visto a seguir. 

Foram identificadas ao todo 22 espécies utilizadas para este fim (Tabela 2.7). Note-se 

que, para esta categoria, foi realizada uma entrevista diferente das demais categorias, que 

focou as espécies efetivamente usadas no local. As famílias que mais se destacaram foram 

Myrtaceae (6) e Leguminosae-Mimosae (3). Interessante notar que na família Myrtaceae 

ocorreu a mesma nomenclatura para duas espécies diferentes: candeia/araçá de birro (Myrcia 
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guianensis (Aubl.) DC. e Calycolpus legrandii J.R. Mattos), o que indica que os moradores 

visualizam as semelhanças que levam a ciência a incluir ambas as espécies em um mesmo 

taxa (nível de classificação taxonômica, no caso, Família).  

Ramos e Albuquerque (2007) encontraram número muito mais expressivo de espécies 

conhecidas para lenha (67) em uma região de caatinga, no entanto, as espécies efetivamente 

usadas foram 27, valor que mais se aproxima do encontrado neste estudo visto que as 

perguntas foram direcionadas para espécies efetivamente utilizadas pelos moradores. 

Melo, Lacerda e Hanazaki (2008) encontraram apenas seis espécies enquadradas no 

uso combustível em uma comunidade de descendentes açorianos residente em uma área de 

restinga do estado de Santa Catarina. Fonseca-Kruel e Peixoto (2004) encontraram valores 

bem próximos, apenas sete espécies combustíveis. Estes dados reforçam que, diferente de 

outras regiões de restinga, o maior conhecimento e uso de espécies combustíveis refletem a 

importância deste recurso para a comunidade do PAE São Sebastião. 

 Todas as espécies utilizadas para fins combustíveis são retiradas diretamente da mata 

nativa, exceto o sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), que, apesar de nativo da região do 

nordeste do Brasil não ocorre no estado de Sergipe naturalmente. Segundo o GISP – 

Programa Global de Espécies Invasoras (2005), o sabiá pertence ao Bioma Caatinga, e se 

tornou invasora na Floresta Atlântica, encontrando-se portanto na localidade de estudo apenas 

em cultivo nos lotes. Este fato aponta para uma provável pressão de uso sobre os recursos 

combustíveis nativos, visto que a região não é ocupada apenas por este grupo humano, pelo 

contrário, é cercada por inúmeros povoados de maior tamanho que se utilizam dos mesmos 

recursos.  

A coleta de lenha é feita no percurso de ida e/ou retorno de outras atividades, tais 

como pesca, trabalho nos lotes e coleta de palhas de ouricurizeiro. Os “molhes”, como os 

moradores chamam um feixe de lenha, são deixados escondidos em algum ponto do caminho 

(para que não seja roubado) e coletados no retorno para casa. Alguns homens afirmaram que 

pedem às mulheres que levem os feixes para as residências quando estas vão levar alimentos 

nos lotes. 
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Tabela 2.7 – Lista de espécies Combustíveis indicadas pelos moradores do Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe (Ori=origem em relação ao nordeste 

brasileiro – E=exótica, N=nativa; Oc.= ocorrência C-cultivada e/ou Es-espontânea; LC= local de coleta – Q=quintal, L=lote, M=mata; NCm= número de citações 

por mulheres para a categoria combustível; Um= número de usos mencionados mulheres; NCh= número de citações por homens para a categoria combustível; Uh = 

número de usos mencionados por homens; NCt= número de citações total para a categoria Combustível de homens e mulheres; Ut= número de usos total de homens 

e mulheres). 

Família Espécie Nome Popular Ori.* Oc. LC NCm Um NCh Uh NCt Ut 

Annonaceae Annona coriacea Mart. araticutaia N Es M 0 0 1 1 1 1 

Bonnetiaceae Bonnetia stricta (Nees) Nees & Mart. mangue N Es M 2 2 0 0 2 2 

Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Lam. quifofo N Es M 4 4 2 2 6 6 

Dilleniaceae Curatella americana L. sambaíba N Es M 0 0 2 2 2 2 

Humiriaceae Sacoglottis guianensis Benth. oiti N Es M 1 2 1 1 2 3 

Lecythidaceae Eschweilera ovata (Cambess.) Miers biriba N Es M 4 4 3 3 7 7 

Leguminosae-Caes Hymenaea sp. jatobá N Es M 0 0 1 3 1 3 

Leguminosae-Mim 

Inga sp. babatenã N Es M 5 5 1 18 6 23 

Inga cf capitata Desv. coração de nego N Es M 0 0 1 1 1 1 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. sabiá N C L 2 2 2 2 4 4 

Leguminosae-Pap Bowdichia cf virgilioides Kunth sucupira N Es M 0 0 1 2 1 2 

Malpighiaceae 
Byrsonima sericea DC. murici branco N Es M 7 7 4 4 11 11 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. murici/murici preto N Es M 8 10 11 18 19 28 

Myrtaceae 

Campomanesia sp. gobiraba N Es M 4 4 5 5 9 9 

sp. batinga - Es M 2 2 4 4 6 6 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. candeia, araçá de birro N Es M 16 16 15 15 31 31 

Calycolpus legrandii J.R. Mattos candeia, araçá de birro E Es M 16 16 15 15 31 31 

Myrcia lundiana Kiaersk. limãozinho E Es M 2 2 2 2 4 4 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. murta N Es M 1 2 2 3 3 5 

Polygonaceae 
Coccoloba laevis Casar. rompe gibão N Es M 3 3 1 1 4 4 

Coccoloba sp. sapucaia N Es M 0 0 2 2 2 2 

Sapindaceae Cupania cf revoluta Rolfe cambotá E Es M 7 7 6 6 13 13 

* Classificação segundo o Checklist das Plantas no Nordeste Brasileiro: Angiospermae e Gimnospermae. 
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Nesta categoria, enquanto os homens citaram 21 das 22 espécies identificadas, as 

mulheres citaram 16. Isto também indica que a atividade de coleta de lenha está mais ligada 

ao público masculino, devido ao peso e às grandes distâncias que se precisa percorrer para 

conseguir o recurso. Alguns moradores, inclusive, citaram que às vezes é necessário coletar os 

recursos combustíveis fora da área do assentamento. 

 

"é difícil achar pau seco...às vezes agente tem que ir pro outro lado 

do rio (o rio em questão limita a área do assentamento)" (H10, 41 

anos)  

  

 Verifica-se, portanto, que apesar da ampla área do PAE e da consequente grande 

disponibilidade de recursos, os moradores já têm enfrentado dificuldades para encontrar 

material combustível viável. Como não podem cortar exemplares “verdes” e em algumas 

épocas do ano a disponibilidade dos “secos” é pouca, ficam sem opção e saem da área do 

assentamento. Isso reflete a falta de manejo no local, pois, ainda não há plano de manejo para 

este Assentamento Rural, apesar de sua localização em ecossistema de prioridade de 

conservação e do seu caráter extrativista. 

 O manejo deve se enquadrar nas diretrizes exigidas pelo Plano de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS), regulamentado pelo Decreto Nº 5.975, de 30/11/2006, que prevê que a 

exploração sob o regime de manejo florestal sustentável de florestas e formações sucessoras, 

tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação do PMFS 

pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Este documento deve conter 

os procedimentos básicos para a administração do corpo florestal de modo a atender às 

necessidades econômicas, sociais e ambientais locais. 

As espécies mais citadas como combustíveis lenhosos foram: candeia/araçá de birro 

(31, Myrcia guianensis (Aubl.) DC. e Calycolpus legrandii J.R. Mattos), murici/murici preto 

(19, Byrsonima verbascifolia (L.) DC.), cambotá (13, Cupania cf revoluta Rolfe), murici 

branco (11, Byrsonima sericea DC.), gobiraba (9, Campomanesia sp.) e biriba (7, 

Eschweilera ovata (Cambess.) Miers); com as quais foi calculado o RIR. Ressalva-se que O 

RIR é comumente calculado para as 10 espécies mais citadas, contudo, como o número de 

citações abaixo das seis primeiras espécies foi muito baixo, utilizou-se apenas as seis 

primeiras espécies com o intuito de minimizar o desconhecimento de espécies por parte dos 



75 
 

 
 

entrevistados. Assim, o RIR para este trabalho teve apenas da 1ª à 6ª colocação (com 

pontuações de 5 - “pior espécie/táxon menos importante” - a 10 - “melhor espécie/táxon mais 

importante”), conforme Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 - Ordenamento Rápido do Informante para as seis principais espécies enquadradas na 

categoria Combustível pelos moradores do Assentamento Agroextrativita São Sebastião, Pirambu-SE. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Após o RIR, verifica-se a seguinte ordem de preferência dos moradores para as seis 

espécies mais citadas: candeia, gobiraba, murici, cambota, murici branco e biriba. A análise 

das entrevistas através das quais também se chegou ao RIR, mediante o método do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSCs) (LEFREVE; LEFREVE, 2005), permitiu quantificar os discursos 

dos sujeitos dentro da categoria combustíveis.  

No caso dos motivos para o posicionamento das espécies lenhosas em melhores ou 

piores posições, foi possível destacar algumas expressões-chave: a) relativas à velocidade 

com que a lenha acende - “ajunta fogo num instante” ou “é ruim de fogo; b) relativas à 

produção de fumaça - “faz muita fumaça”, “é fumacenta que só” ou “não faz fumaça”; c) 

relativas à produção de cinzas ou brasas/carvão - “só vira cinza”, “não tem nada de brasa” ou 

“tem muita brasa”, “dá mais carvão”; d) relativas ao tempo de permanência do fogo - “queima 

rápido demais”, “é lenha apagona” ou “o fogo dura mais”, “gainho pequeno seco é o mesmo 

que gás”, “o fogo não se acaba”. 

Através destas expressões foi possível formar um DSC único que reflete a idéia geral 

da comunidade quando à classificação das espécies lenhosas de acordo com suas 
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qualidades/defeitos, conforme demonstrado abaixo para a candeia e a biriba, consideradas, 

respectivamente, como o melhor e o pior recurso combustível: 

 

DSC¹ “A candeia ajunta fogo num instante e não faz fumaça, tem 

muita brasa e dá mais carvão, e o fogo é o que dura mais: o gainho 

seco é o mesmo que gás, o fogo não se acaba. Já a biriba é ruim de 

fogo, é fumacenta que só, não tem nada de brasa, só cinza, e é lenha 

apagona, que queima rápido demais” 

 

 Quanto à diferenciação dos locais de uso da lenha houve dois discursos diferentes, 

formulados a partir de expressões-chave com dois significados distintos, a exemplo de: a) há 

diferenciação de uso – “pra casa de farinha nós caça as mais ruim”, “as mais ruins vão pra 

casa de farinha, misturadas com outras”, “em casa uso mais candeia e gobiraba”, “em casa 

fica as melhores”, “agente tem pena de botar lenha boa na casa de farinha” b) não há 

diferenciação – “não, usa tudo mesmo”, “tem não, agente usa a que tivé” “não tem pau 

preferido não”, “o que tem vai-se embora”.  Assim, os dois discursos ficam construídos da 

seguinte maneira: 

 

DSC² “Pra usar na casa de farinha nóis caça as lenhas mais ruins, 

que agente queima misturada com outras. Agente tem pena de botar 

lenha boa na casa de farinha, fica as melhores em casa, como a 

candeia e a gobiraba” 

DSC³ “Não tem pau pra queimá preferido não, agente usa o que tive 

mesmo, o que tem vai-se embora” 

 

 Além disso, quatro mulheres e três homens afirmaram não saber se há diferenciação de 

locais de uso para as lenhas (19,4% dos entrevistados). Os demais se enquadraram em um dos 

DSCs, a saber: 12 mulheres e oito homens no DSC²; quatro mulheres e um homem no DCS³. 

Verifica-se a prevalência nítida do DSC², com 64,5% dos informantes enquadrados, em 

oposição a 19,4% de enquadramento no DSC³. Isso leva à reflexão sobre pressão de uso sob 

determinadas espécies.  
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Se espécies como candeia e gobiraba são prediletas, maior será a sua extração, deste 

modo, sua disponibilidade pode já se encontrar baixa nos estoques naturais levando os 

moradores a atribuírem a elas um status diferenciado que as enquadra preferencialmente no 

uso doméstico. Já as demais espécies são utilizadas indiscriminadamente, misturadas umas às 

outras, para a queima nas casas de farinha, que, teoricamente, demandam uma quantidade 

muito maior de lenha. Deste modo, pode-se deduzir que há uma pressão também grande sobre 

esses recursos, mesmo estes não sendo os “prediletos” pela população. Novamente evidencia-

se a urgência da elaboração de um plano de manejo para a região e/ou o plantio de espécies 

para fins combustíveis. 

 Sobre a viabilidade do plantio de espécies lenhosas ocorreram três discursos coletivos 

que refletem a opinião geral dos moradores, baseados nas expressões-chave a seguir: a) não é 

necessário –“já tem muita”, “tem muita por aqui, o difícil é estar seco”, “tem muita, é só 

entrar nos mato e pegar”; b) não é possível o plantio – “não consegue não, elas só nascem na 

natureza”, “não adianta porque é mais de caatinga”, “dá sem plantar, e tem as áreas certas de 

nascer”; c) é possível – “vale a pena, porque ta muito longe pra pegar”, “acho que seria bom”, 

“dava certo e bem! Acabava o problema com o IBAMA”. Assim, os três discursos podem ser 

escritos da seguinte maneira:  

 

DSC
4
 “Pau pra queimá já tem muito por aqui, é só entrar nos mato e 

pegar, o difícil é achar seco” 

DSC
5
“Não consegue plantar não, elas dá sem plantar, só nascem na 

natureza. Elas tem as áreas certas, como a caatinga” 

DSC
6
 “Acho que seria bom e vale a pena, porque tá muito longe pra 

pegar e acabava com o problema com o IBAMA” 

 

 Dois homens e cinco mulheres não se pronunciaram quanto a este tema, equivalendo a 

22,6% dos entrevistados. Cinco mulheres e dois homens se enquadraram no DSC
4
 (22,6%), 

Quatro mulheres e dois homens no DSC
5 

(19,4%) e cinco homens e cinco mulheres no DSC
6
 

(32,2%). Esta pergunta foi realizada para investigar qual seria a visão dos moradores acerca 

do plantio de espécies nativas com potencial combustível, no entanto, apenas 32,2% 

consideraram a idéia viável.  
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Nota-se que a justificativa de que há muitas espécies disponíveis ou de que não é 

possível o plantio são idéias arraigadas ao pensamento local. Os agricultores estão 

acostumados ao cultivo das mesmas espécies (que não se enquadram na categoria 

combustível) através das gerações, e ainda não se depararam com uma escassez drástica dos 

recursos combustíveis para virem a se preocupar com um manejo apropriado. Além disso, 

reclamam de falta de espaço para o plantio de produtos de subsistência, e questionam como 

plantar outro recurso sem espaço. 

 

“não dá pra plantar lenha porque tem pouca terra, o que tem já tá 

lotado de coqueiro, e o resto todo é do IBAMA que pegou tudo pra 

ele” 

“não dá pra plantar lenha porque não tem terra vaga, se tivesse um 

pedaço bom sem nada..." 

 

 Assim, é importante mencionar Ramos, Medeiros e Albuquerque (2010), que afirmam 

que, quando se trata de recursos madeireiros (dentre eles os combustíveis), é preciso adotar 

estratégias para que se atinjam dados confiáveis nas pesquisas, a fim de que se possa 

contribuir efetivamente com políticas que garantam a conservação da biodiversidade através 

da busca de alternativas sustentáveis para as comunidades. 

 

 Místico-religiosas 

 

 Apenas 10 espécies se enquadraram no tipo de uso Místico-religioso (Tabela 2.8). As 

espécies mais utilizadas foram: vassorinha (11, Scoparia dulcis L.), fedegoso (10, Senna 

obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby) e pinhão roxo (9, Jatropha curcas L.). O número de 

citações total de espécies para esta categoria foi semelhante para homens e mulheres, 

respectivamente, 17 e 22 citações. O baixo número de espécies não parece ser estranho ao 

encontrado na literatura em áreas de restinga, visto que nos estudos de Melo, Lacerda e 

Hanazaki (2008) e Fonseca-Kruel e Peixoto (2004) esta categoria nem mesmo se faz presente. 
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Para esta categoria verifica-se ainda que há pouca diversidade tanto de tipos de uso 

quando de partes da planta utilizadas: apenas três tipos de uso (reza, benzimento e benzimento 

contra mal olhado) e planta toda ou ramo (Tabela 2.9). Isto pode ser explicado pelo fato de 

que, na localidade, não foi encontrado nenhum curandeiro/rezador que detivesse maiores 

conhecimento em relação à plantas místicas-religiosas. Assim, apenas as espécies e ritos mais 

comuns são conhecidos da comunidade. 

Ressalta-se também que alguns moradores deram a entender durante os diálogos que 

nem mesmo utilizam destas plantas para esta finalidade, com expressões como “minha mãe 

dizia que usava o camarão” (M20, 47 anos) ou “o povo diz que usa vassorinha e velane pra 

benzê contra olhado...eu mesma não ligo” (M09, 53 anos). Indicando que o traço cultural 

relativo à este uso está sendo perdido e/ou substituído. 

 

Ornamentais, Artesanato e Outros usos 

 

 As espécies indicadas como Ornamentais, Artesanais e Outros usos estão listadas na 

Tabela 2.10. Para as ornamentais, ocorreu - semelhantemente à macaxeira/mandioca no caso 

das alimentícias - o uso de nomes diferentes para designar uma mesma espécie: bom dia/boa 

noite são a espécie Catharanthus roseus (L.) G. Don. Isto ocorreu devido às variedades 

apresentarem diferentes colorações das flores (bom dia é branca e boa noite é rosa).  

Das seis espécies ornamentais, quatro foram citadas apenas por homens (boa noite, 

bom dia, cabeça de frade, tipi), no entanto, com números de citação muito baixos, o que pode 

indicar discordância em relação aos demais entrevistados. Isso é interessante, visto que o 

cuidado com a casa por meio de enfeite é geralmente atribuído às mulheres, e estas não 

recordaram destas espécies como sendo ornamentais, e sim, com maiores níveis de citação, 

apenas a palmeira (com 12 citações, o que equivale a 60% das mulheres entrevistadas) e o 

comigo-ninguém-pode (com 7 citações, ou 35% das entrevistadas).  
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Tabela 2.8 – Lista de espécies Místico-religiosas indicadas pelos moradores do Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe (Ori=origem em relação ao nordeste 

brasileiro, E-exótica, N-nativa; Oc.= ocorrência C-cultivada e/ou Es-espontânea; LC= local de coleta; NCm= número de citações para a categoria Místico-religiosa por 

mulheres; Um= número de usos mencionados mulheres; NCh= número de citações para a categoria Místico-religiosa por homens; Uh = número de usos mencionados por 

homens; NCt= número de citações total para a categoria Místico-religiosa de homens e mulheres; Ut= número de usos total de homens e mulheres). 

 

Família Espécie Nome Popular Ori. Oc. LC NCm Um NCh Uh NCt Ut 

Araceae Dieffenbachia amoena Bull. comigo ninguém pode E C Q 0 7 1 3 1 10 

Arecaceae Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. palmeira E C Q 1 13 0 4 1 17 

Cactaceae Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. cabeça de frade N Es M 0 0 1 3 1 3 

Cannabaceae Celtis sp. camarão N Es M 2 2 1 2 3 4 

Euphorbiaceae Jatropha curcas L. pinhão roxo E C Q 5 5 2 2 7 7 

Leguminosae Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby fedegoso N Es M, Q 7 7 3 4 10 11 

Malvaceae Sida glaziovii K. Schum. malva branca E C Q 0 14 1 15 1 29 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. tipi E C Q 0 1 3 3 3 4 

Plantaginaceae Scoparia dulcis L. vassorinha N Es M, Q 6 8 5 6 11 14 

Solanaceae Capsicum frutescens L. pimenta E C Q 1 2 0 0 1 2 

* Classificação segundo o Checklist das Plantas no Nordeste Brasileiro: Angiospermae e Gimnospermae. 

 

Tabela 2.9 – Lista dos tipos e parte das plantas usadas para fins Místico-religiosos, indicados pelos moradores do Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe (Pp= 

parte da planta). 

Família Espécie Nome Popular Tipo de Uso Pp 

Araceae Dieffenbachia amoena Bull. comigo ninguém pode exposto na casa, espantar mal olhado toda 

Arecaceae Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. palmeira benzida na Procissão de Ramos para colocar na casa ramo 

Cactaceae Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. cabeça de frade exposto na casa, espantar mal olhado toda 

Cannabaceae Celtis sp. camarão reza, benzimento ramo 

Euphorbiaceae Jatropha curcas L. pinhão roxo reza, benzimento contra mal olhado ramo 

Leguminosae Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby fedegoso reza, benzimento contra mal olhado toda 

Malvaceae Sida glaziovii K. Schum. malva branca reza, benzimento ramo 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. tipi reza, benzimento ramo 

Plantaginaceae Scoparia dulcis L. vassorinha reza, benzimento contra mal olhado toda 

Solanaceae Capsicum frutescens L. pimenta reza, benzimento ramo 
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 Apenas três espécies foram indicadas para a categoria Artesanato, a saber: ouricuri 

(Syagrus coronata (Mart.) Becc.), tabua (Typha sp.) e imbé (Philodendron acutatum Schott). 

O uso do imbé foi relatado por apenas um dos assentados, o H11 de 59 anos, que é de origem 

de um povoado no estado de Alagoas, o que confirma a visualização durante a pesquisa de 

que este recurso não é utilizado com este fim nem no PAE São Sebastião nem no povoado 

vizinho. A tabua foi indicada apenas por homens, que afirmaram que o uso da espécie ocorre 

tradicionalmente em um povoado próximo (Povoado Macaco, município de Pacatuba). É 

muito provável que as mulheres não tenham citado este recurso, primeiramente, por 

trabalharem exclusivamente com a palha do ouricurizeiro no PAE, e, secundariamente, por 

terem menos mobilidade que os homens desde o nascimento – já que as mulheres são em sua 

maioria do povoado Alagamar e os homens do município de Pacatuba. O ouricurizeiro foi 

citado por todos os homens (19) e todas as mulheres (20) entrevistados como matéria-prima 

para o artesanato, refletindo mais uma vez sua importância sócio-econômica-cultural local. 

 Para a categoria Outros usos, as cinco espécies citadas foram indicadas para: 1) vence 

tudo (Justicia sp.): abortivo para mulheres; 2) Caraíba (Tabebuia sp.): medicinal animal, 

contra vermes e doenças em geral; 3) Babatenã (Inga sp.): medicinal animal, para lavagem de 

feridas; 4) Nim (Azadirachta indica A. Juss.): inseticida e medicinal animal (para lavagem de 

feridas); 5) Pulga de burro/cabacinha (Luffa operculata (L.) Cogn.): medicinal animal, para 

fortalecer. Todas as espécies desta categoria (com exceção da pulga de burro com 7 citações) 

foram muito pouco citadas, o que indica o seu desuso paulatino por parte da população. 

Quanto ao tratamento dos animais, por exemplo, os moradores afirmaram que já há vacinação 

periódica e alguns até mesmo adicionam remédios industrializados na ração do gado e de 

equinos. 

 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os moradores do PAE São Sebastião detiveram maior conhecimento de espécies 

enquadradas nas categorias de uso Alimentícia e Medicinal, com significativo número de 

citações de espécies exóticas em detrimento de nativas, exceto algumas espécies medicinais 

nativas como babatenã (Inga sp.) e mastruz (Chenopodium ambrosioides L.). A concentração 

do conhecimento em torno destas duas categorias pode refletir uma maior necessidade de 
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Tabela 2.10 – Lista de espécies enquadradas nas categorias Ornamental, Artesanato e Outros, indicadas pelos moradores do Assentamento São Sebastião, Pirambu, 

Sergipe (Cat= categoria; Ori= origem em relação ao nordeste brasileiro, E-exótica, N-nativa; Oc.= ocorrência C-cultivada e/ou Es-espontânea; LC= local de coleta; 

NCm= número de citações para as categorias Ornamental, Artesanato e Outros por mulheres; Um= número de usos mencionados mulheres; NCh= número de 

citações para as categorias Ornamental, Artesanato e Outros por homens; Uh = número de usos mencionados por homens; NCt= número de citações total para as 

categorias Ornamental, Artesanato e Outros de homens e mulheres; Ut= número de usos total de homens e mulheres; VU= valor de uso). 

Família Espécie Nome Popular Cat. Ori. Oc. LC NCm Um NCh Uh NCt Ut VU 

Acanthaceae Justicia sp. vence tudo O E C Q 1 1 0 0 1 1 0,03 

Apocynaceae 
Catharanthus roseus (L.) G. Don boa noite OR E C Q 0 0 1 4 1 4 0,10 

Catharanthus roseus (L.) G. Don bom dia OR E C Q 0 0 1 2 1 2 0,05 

Araceae Philodendron acutatum Schott Imbé AR N Es M 0 0 1 1 1 1 0,03 

 

 Dieffenbachia amoena Bull. comigo ninguém pode OR E C Q 7 7 2 3 9 10 0,26 

Arecaceae 
Syagrus coronata (Mart.) Becc. ouricuri, licuri AR N Es Q, L, M 20 25 19 29 39 54 1,38 

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. palmeira OR E C Q 12 13 4 4 16 17 0,44 

Cactaceae  Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. cabeça de frade OR N Es M 0 0 2 3 2 3 0,08 

 Cucurbitaceae  Luffa operculata (L.) Cogn. pulga de burro, cabacinha O N Es M, L 2 3 7 7 9 10 0,26 

Bignoniaceae Tabebuia sp. caraíba O N Es M 0 0 2 10 2 10 0,26 

Leguminosae-Mim Inga sp. babatenã O N Es M 5 5 1 19 6 24 0,62 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. Nim O E C Q, L 1 1 2 2 3 3 0,08 

 Phytolaccaceae  Petiveria alliacea L. Tipi OR E C Q 0 1 1 3 1 4 0,10 

Typhaceae Typha sp. Tabua AR N Es M 0 0 5 6 5 6 0,15 

* Classificação segundo o Checklist das Plantas no Nordeste Brasileiro: Angiospermae e Gimnospermae. 
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uso, visto que a alimentação e a prevenção/cura de doenças são necessidades básicas em 

grande evidência na zona rural devido à carência de infra-estrutura. 

 A categoria Combustível teve destaque no estudo devido à constatação de sua 

importância para a comunidade. Grande parte do alimento é cozido em fogões a lenha 

diariamente, sendo elevado o consumo de madeiras combustíveis devido à alimentação rica 

em grãos (feijão, milho). Além disso, a casa de farinha presente no povoado vizinho é 

constantemente utilizada pelos assentados para produção de farinha tanto para consumo diário 

familiar quanto para complementação de renda através da venda. Constatou-se que não há 

nenhum tipo de manejo dos assentados com relação a este recurso, no entanto, os mesmo já 

têm notado a escassez de algumas espécies e tido dificuldade para encontrar tais recursos. 

 O levantamento do conhecimento dos moradores dentro das diversas categorias não 

necessariamente reflete o seu uso real, portanto, mediante a fragilidade do ecossistema em que 

o PAE São Sebastião se insere e ao caráter da proposta deste assentamento, faz-se necessário 

que novos estudos tragam enfoques relativos às espécies realmente utilizadas, às preferências 

de introdução de espécies exóticas e/ou de extrativismo de nativas e os possíveis impactos 

sobre a flora regional, apontando e construindo coletivamente novas alternativas viáveis para 

o  manejo sustentavel dos recursos florísticos. 
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CAPÍTULO 3 - USOS DOS QUINTAIS NO ASSENTAMENTO 

AGROEXTRATIVISTA SÃO SEBASTIÃO, PIRAMBU, SERGIPE. 

 

RESUMO Um dos novos ramos da etnobotânica vem estudando os quintais como locais em 

que podem ser desenvolvidos comportamentos com princípios ecológicos e sustentáveis. Este 

trabalho teve como objetivo caracterizar a composição florística e os aspectos relativos ao uso  

de espécies vegetais nos quintais do Assentamento Agroextrativista São Sebastião. Foram 

visitados 25 quintais onde os dados foram obtidos através de entrevistas com o morador que 

se considerou responsável pelo cuidado com o quintal (11 homens e 14 mulheres). O 

levantamento florístico compreendeu as espécies com diâmetro ao nível do solo ≥ 3 cm. 

Foram registradas 35 etnoespécies úteis, sendo que 26 foram identificadas e depositadas no 

herbário da Universidade Federal de Sergipe, estando agrupadas em 18 famílias e 25 gêneros 

botânicos. A categoria de uso Alimentícia foi a mais encontrada (31), seguida de Medicinais 

(11). As espécies mais abundantes e comuns nos quintais foram o coqueiro (Cocos nucifera 

L.), a bananeira (Musa paradisíaca L.) e o ouricurizeiro (Syagrus coronata Martius Beccari). 

Os quintais encontram-se com apenas 31,6% da área basal total ocupada e não foi encontrado 

um padrão de distribuição de espécies nem no plano horizontal nem no vertical. A análise das 

entrevistas permitiu observar que predominam técnicas de simples manejo que podem ser 

aperfeiçoadas e que, em conjunto com acesso a serviços básicos de saneamento e a uma 

assistência integrada podem conduzir a uma gestão participativa que aumente as funções 

exercidas pelos quintais na localidade. Palavras-chave: etnobotânica, restinga, manejo de 

quintais, sustentabilidade. 

 

 

ABSTRACT One of the new branches of ethnobotany has been studying the homegardens 

as places in which behaviors can be developed with ecological principles and sustainable. 

This study aimed to characterize the floristic composition and aspects relating to the use of 

plant species in the backyards of the Assentamento Agroextrativista São Sebastião. We visited 

25 yards where the data were obtained through interviews with residents who felt responsible 

for the care of the yard (11 men and 14 women). The floristic survey comprised species with 

diameter at ground level ≥ 3. We recorded 35 ethnospecies useful, while 26 were identified 

and deposited in the herbarium of the Federal University of Sergipe, being grouped in 18 

genera and 25 botanical families. The use category Food has excelled over the other (31), 

followed by Medical (11). The most abundant species and common in the backyards were 

coconut (Cocos nucifera L.), banana (Musa paradisiaca L.) and ouricurizeiro (Syagrus 

coronata Martius Beccari). The homegardens are with only 31.6% of total basal area occupied 

and not found a pattern of distribution of species or the horizontal or the vertical. The data 

analysis allowed to observe predominantly simple management techniques that can be 

improved and that, together with access to basic sanitation services and an integrated care can 

lead to a participative management to increase the roles played by the homegardens in the 

locality. Keywords: ethnobotany, restinga, homegarden management, sustainability. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

Em algumas situações, a segurança alimentar de pequenos produtores rurais está 

diretamente relacionada à flora nativa do entorno e à flora cultivada. Este convívio reflete 

diretamente nos aspectos relativos à conservação dos recursos disponíveis, o que implica na 

possibilidade ou não da existência de um desenvolvimento com características sustentáveis 

através do qual se possa garantir a permanência da família no campo. 

Os sistemas de produção humanos que possuem por princípio a base 

ecológica/sustentável comportam uma visão sistêmica que incorpora parte de uma lógica de 

manejo produtivo que é concebida e empregada por populações tradicionais, e que vem 

permanecendo em inúmeros locais (SIQUEIRA, SILVA, 2008).  

Dentro da etnobotânica existem diversos focos de estudo e uma das vertentes que vem 

ganhando destaque está relacionada a investigações numerosas em um tipo desses sistemas 

produção: os sistemas agroflorestais em áreas tropicais, notadamente, nos espaços 

conhecidos como quintais (ALBUQUERQUE, ANDRADE, CABALLERO, 2005).  

As características do local conhecido no Brasil como “quintal” variam de acordo com 

os diferentes países, existindo vários tipos diferentes de quintais. Para os brasileiros, na maior 

parte das vezes, o termo relaciona-se ao terreno situado no entorno da casa, onde o acesso se 

faz de forma rápida e cômoda, e no qual se realizam atividades tais como cultivos e criação 

de diversas espécies que proporcionam suprimento à família – sejam eles nutricionais, 

medicinais, lenhosos (AMARAL, GUARIM-NETO, 2008).  

Assim, o quintal é um espaço que possui múltiplos significados e características 

significativas para o cotidiano doméstico. Ele pode se caracterizar desde um simples vazio 

para o qual a habitação está voltada, até a um ambiente vivo e dinâmico envolvido 

ativamente na rotina da casa. Pode estar relacionado à manutenção da vida familiar, ao 

cultivo de espécies frutíferas, verduras e legumes, bem como às funções de lazer, a exemplo 

do plantio de espécies ornamentais (DOURADO, 2004). 

Além disso, os quintais são caracterizados como ambientes sustentáveis, visto serem 

uma das formas mais antigas de manejo da terra e ainda persistirem (AMARAL, GUARIM-

NETO, 2008). No Brasil, Dourado (2004, p.3) destaca essa importância dos quintais desde o 

início da colonização, afirmando que: 



89 

 

 
 

Se existiram ambientes imprescindíveis no Brasil colonial, foram os quintais. 

Extensões orgânicas da casa rural e urbana, eles foram palco de boa parte das 

atividades cotidianas e despensa que garantiu a subsistência familiar, em uma época 

na qual, de modo geral, havia precárias redes de produção e comércio de alimentos. 

No campo, funcionaram como balão-de-ensaio da agricultura trazida pelo 

colonizador. Na cidade, formalizam os primeiros espaços verdes, bem antes da 

constituição de passeios e parques públicos. 

 

 

O que se verifica, contudo, é que apesar da evidente multiplicidade de usos humanos, 

suas funções ecológicas e importância socioeconômica, muito da literatura disponível sobre 

os recursos botânicos presentes nos quintais em áreas tropicais não proporciona dados 

precisos sobre a diversidade florística e as variações encontradas (ALBUQUERQUE, 

ANDRADE, CABALLERO, 2005). 

 Diante do exposto, este trabalho partiu do princípio de que no Assentamento 

Agroextrativista São Sebastião os moradores buscam introduzir em seus quintais espécies 

que podem contribuir para a segurança alimentar das famílias. E, portanto, buscou 

caracterizar os quintais do assentamento quanto aos aspectos de conhecimento e de manejo 

dos recursos florísticos locais, a fim de distinguir também características de manejo 

possivelmente já empregadas e de apontar novas estratégias futuramente aplicáveis na busca 

pela segurança alimentar (quanti-qualitativa) das famílias. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Área de estudo 

 

O estado de Sergipe é o menor do Brasil, com aproximadamente 21.918 Km². Situa-se 

na região Nordeste do país, entre os estados da Bahia e das Alagoas. No censo demográfico 

de 2010 foi computada uma população de 2.068.017 habitantes, distribuídos nos 75 

municípios(IBGE Estados, 2011).  

A comunidade objeto do estudo se encontra na cidade de Pirambu, que está localizada 

no litoral norte do estado em área que compreende o Bioma Mata Atlântica e comporta uma 

população de 8.369 habitantes distribuídos em 206 Km² de área (IBGE Cidades, 2011).  
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Segundo Koppen o clima da região se enquadra na faixa As - clima tropical chuvoso 

com verão seco, que se caracteriza pelo adiantamento da estação chuvosa para o outono e 

cujas precipitações variam de 1000 a 1250 mm anuais. A vegetação nativa apresenta 

fitofisionomias de Manguezais, Campos de Várzea, Florestas Perenefólia de Restinga e 

Subperenefólia, Campos de restinga, dentre outros (Pereira, 2008a). 

A zona rural no município de Pirambu apresenta oito povoados, dentre eles o de 

Alagamar, que se diferencia por ser o mais distante da sede municipal (Gonzaga, 2007). 

Distante 31 Km da sede, possui em torno de 532 moradores, e está às margens do Rio 

Betume, afluente do São Francisco. Encontra-se no entorno da Reserva Biológica de Santa 

Isabel, regulamentada pelo Decreto nº 96.999/88, e diferencia-se pela presença do 

Assentamento Agroextrativista São Sebastião, regularizado oficialmente no ano de 2006 em 

prol de 28 famílias antes pertencentes ao povoado Alagamar (Pereira, 2008b). 

As famílias do assentamento instalaram-se em casas de pau-a-pique até fevereiro de 

2009, quando o INCRA conseguiu a licença ambiental autorizando a construção de casas de 

alvenaria (INCRA, portal do desenvolvimento agrário on line, 2009). A energia elétrica 

chegou ao povoado no final do ano 2010 através do programa luz para todos, no entanto, o 

abastecimento de água ainda não foi regularizado e os moradores obtêm este recurso através 

de poços e de bombas que trazem água de um riacho próximo. 

Os quintais localizados na agrovila do PAE São Sebastião foram regularizados quando 

da criação do assentamento, e, portanto, foram delimitados em tamanho iguais, de 20x100 

metros de extensão, totalizando 2000m² por quintal. Todos os quintais possuem uma casa de 

no mínimo 6x14 metros, centralizada à frente do terreno. Os “lotes residenciais” ficam 

dispostos em torno de uma rua central, em ambos os lados (Figura 3.1). 

Os recursos dos assentados são obtidos através de múltiplas atividades, notadamente 

as extrativistas, tais como o artesanato a partir da palha do ourizurizeiro (Syagrus coronata 

(Mart.) Becc.) e o extrativismo da mangaba (Harconia speciosa Gomes) e do coco, bem 

como estratégias variadas: agricultura e pecuária familiar, pesca artesanal, pequeno comércio 

e assalariamento temporário na agricultura, além de benefícios governamentais como 

aposentadoria e bolsa família (Pereira, 2008b). 
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Figura 3.1 – Visão da agrovila do PAE São Sebastião, onde estão localizados os quintais, Pirambu, 

Sergipe. Acervo do autor. 

 

 

3.2.2 Coleta de informações e análise dos dados 

 

 A pesquisa foi realizada no período entre agosto e novembro de 2011. Foi feito um 

contato inicial com cada uma das 28 famílias do assentamento, a fim de explicitar os 

objetivos do estudo e solicitar o consentimento de participação (Apêndice A) de um dos 

chefes de família, notadamente aquele que se considerou mais familiarizado e/ou responsável 

pelo manejo do quintal (mantenedor do quintal). Porém, no momento de aplicação das 

entrevistas e estudo do quintal apenas 25 famílias encontraram-se disponíveis, isto é, 25 

quintais (89% do total de quintais do assentamento) foram estudados. 

Os dados sobre os quintais foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas, 

que no geral abordaram, dentre outras, questões sobre: a caracterização geral do quintal, os 

tipos de uso e de manejo das plantas do quintal, a procedência do material botânico (se é 

espontâneo no quintal, se foi trazido do lote ou da mata, se foi trazido de outra região), 

disponibilidade da planta fora do quintal (Apêndice E).  

Segundo Costa-Neto e Pacheco (2005) o conceito de etnoespécie refere-se a uma 

categoria taxonômica etnobiológica que pode ser equivalente à espécie científica lineana. 

Assim, todas as etnoespécies botânicas citadas nas entrevistas e presentes nos quintais foram 
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coletadas sob a indicação dos informantes através da técnica da turnê-guiada 

(ALBUQUERQUE, LUCENA, ALENCAR, 2010) empregada com os moradores na área de 

seus próprios quintais. Após o término da coleta foram prensadas in situ para posterior 

secagem e herborização, seguindo a metodologia indicada por Santos et al. (2010). O 

material botânico foi depositado no herbário ASE, da Universidade Federal de Sergipe, onde 

ocorreu o processo de identificação através de chaves taxonômicas, comparação com 

materiais de herbários, bibliografia especializada e consulta a especialistas.  

Uma entrevista foi realizada em cada um dos 25 quintais, com a pessoa que 

inicialmente se identificou como sendo a principal responsável pelo zelo deste local. Estas 

foram feitas durante a coleta de dados, informalmente, caminhando ao longo do terreno para 

buscar uma melhor interação entre pesquisador-colaborador. 

As entrevistas foram divididas em três blocos. O Bloco I foi composto por duas 

perguntas relativas à importância do quintal para a subsistência da família  o Bloco II possuiu 

três perguntas relativas à divisão de trabalho no quintal; e, por fim, o Bloco III, também com 

três perguntas relativas ao manejo do quintal. 

Foi elaborado um croqui para cada quintal a fim de caracterizar a fisionomia, com 

base tanto nos componentes verticais como nos horizontais, com a finalidade de localizar as 

espécies e diagnosticar se há algum tipo de preferência com relação ao posicionamento das 

diversas categorias de uso. Utilizou-se como base para este procedimento as medidas de 

altura e o Diâmetro ao Nível do Solo (DNS) ≥ 3 cm  (MILLAT-E-MUSTAFA, 1998 apud 

FLORENTINO, ARAÚJO, ALBUQUERQUE, 2007). Com base nos croquis, procurou-se 

averiguar qual a relação entre o tipo de quintal e o tamanho da família. 

Ressalta-se que apenas as espécies com DNS ≥ 3 cm  foram quantificadas para cada 

quintal, para as demais foi apenas registrada a ocorrência. Justifica-se o uso do DNS 

(comumente utilizado em áreas do bioma Caatinga apenas para espécies lenhosas) em 

detrimento do Diâmetro a Nível do Peito (DNP, comumente usado no bioma Mata Atlântica), 

devido à grande ocorrência de espécies jovens na área dos quintais, que ainda não atingiram 

muitas vezes sequer a altura a nível do peito e que, no entanto, estão em processo de 

crescimento e fezem parte da constituição destes quintais, portanto, sendo imprescindível 

catalogá-las.  

Os tipos de uso dos recursos vegetais não madeireiros foram distribuídos, quando 

ocorreram, nas categorias definidas de acordo com Florentino, Araújo & Albuquerque 
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(2007), a saber: alimentar, forragem, medicinal, ornamental, produção de sombra e outros 

usos. Já para os recursos madeireiros foram utilizadas as recomendações presentes em 

Ramos, Medeiros & Albuquerque (2010), ressaltando que, em ambos os casos, levou-se em 

consideração o caráter êmico (interno, relativo à cultura local) das informações e, por 

conseguinte, foram empregados os ajustes que se tornaram necessários para um melhor 

enquadramento.  

Para a análise dos dados coletados foram utilizados os seguintes procedimentos: 

 

 Determinou-se a abundância (Ab), o número de unidades amostrais com ocorrência do 

táxon (NUA), as frequências absoluta (FAi) e relativa (FRi)  dos táxons, além da área 

basal (AB) ocupada (ARAÚJO; FERRAZ, 2010). As 10 espécies com maior FAi e 

FRi foram destacadas como as mais significativas nos quintais do PAE. 

 A diversidade de espécies entre os quintais foi analisada em comparação à origem dos 

entrevistados, através de médias ponderadas de diversidade de espécies dos quintais 

com moradores de origem de uma mesma localidade (para investigar se a origem dos 

entrevistados influenciou na quantidade de diferentes espécies no quintal) e da análise 

de Componentes Principais – PCA (para averiguar se a origem dos entrevistados 

influenciou na seleção das diferentes espécies que compõem a diversidade do quintal). 

 As entrevistas foram analisadas mediante a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), proposta por Lefreve e Lefreve (2005). Ressaltando que algumas informações 

importantes que foram citadas durante o diálogo, mas, não se enquadraram nas 

perguntas inicialmente propostas, não foram analisadas mediante esta técnica por 

serem fatos isolados, contudo, não foram descartadas, sendo apenas transcritas no 

texto. 

 Para os demais dados utilizou-se da estatística descritiva, com o auxílio de gráficos, 

tabelas e imagens, construídos com o auxílio do aplicativo da Microsoft Office Excel 

2007. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Composição florística 
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 O levantamento de espécies foi realizado na área considerada útil pelos moradores, em 

25 dos 28 quintais presentes no assentamento. Nos três quintais não abrangidos a coleta de 

dados não foi possível devido à ausência e/ou indisponibilidade dos moradores nos momentos 

de realização da pesquisa. Como foram entrevistados apenas um dos cônjuges que se 

considerou o mais responsável pelo quintal, obteve-se uma distribuição de 14 mulheres e 11 

homens. 

A coleta apresentou um total de 35 plantas com DNS ≥ 3 cm presentes nos quintais, 

destas, 33 espécies foram identificadas, agrupadas em 23 famílias e 31 gêneros botânicos 

(Tabela 3.1). Este número de espécies é baixo quando comparado a estudos semelhantes em 

quintais de outras regiões, como exemplo na caatinga em que Florentino, Araújo e 

Albuquerque (2007) encontraram 84 espécies. Em regiões urbanas inseridas na amazônia 

Carniello et al. (2010) encontraram 240 espécies e Amaral e Guarim-Neto (2008) 

encontraram 94 espécies. Convém ressaltar que não foram encontrados trabalhos publicados 

em quintais no ecossistema de restinga. 

 As Famílias que se sobressaíram foram Myrtaceae (4), Anacardiaceae (3), 

Euphorbiaceae (3) e Arecaceae (3). As espécies se enquadraram em quatro categorias de uso, 

a saber: Alimentícias (24), Medicinais (10), Ornamentais (2) e Outras (6). Ocorreram ainda 

sete espécies consideradas úteis pelos moradores com DNS ≤ 3. Estas espécies foram apenas 

computadas na forma de presença/ausência, para cada quintal, e encontram-se listadas com os 

respectivos números de ocorrência na Tabela 3.2, ressaltando-se que todas são cultivadas.  

Em associação às áreas destinadas ao plantio de batata doce (Ipomoea batatas (L.) 

Lam.) e macaxeira (Manihot esculenta Crantz) foram encontradas espécies associadas, como 

coqueiros (Cocos nucifera L.), mamoeiros (Carica papaya L.) e mangueiras (Mangifera 

indica L.), padrão encontrado também em estudos na região de caatinga (FLORENTINO; 

ARAÚJO; ALBUQUERQUE, 2007), que, no caso do presente estudo, parece refletir três 

diferentes situações: 1) o melhor aproveitamento de espaço, 2) o não planejamento prévio de 

áreas de plantio e 3) a manutenção de espécies espontâneas - como no caso dos ouricurizeiros 

- que já existiam antes da implantação do assentamento. 
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Tabela 3.1 - Lista de espécies com diâmetro a nível do solo ≥ 3 cm presentes nos quintais do Assentamento Agroextrativista São Sebastião, Pirambu, 

Sergipe (AL=alimentícia; MD= medicinal; O = outros; RL= místico religioso; OR = ornamental; Ab.= abundância; NUA = número de unidades 

amostrais de ocorrência do táxon i; FAi= freqüência absoluta do táxon i; FRi= freqüência relativa do táxon i; AB= área basal ocupada pelo táxon i 

em m²; ASE= registro no herbário ASE). 

 

Família Espécie Nome popular Categoria Ab. NUA FAi FRi AB m² ASE 

Anacardiaceae 

Anacardium occidentale L. cajueiro AL,MD 13 9 36 4,48 7,38 20486 

Mangifera indica L. mangueira AL, MD 26 14 56 6,97 33,7 21162 

Spondias purpurea L. siriguela AL 3 3 12 1,49 0,06 21153 

Annonaceae  Annona muricata L. gravioleira AL 8 7 28 3,48 0,49 22050 

Apocynaceae Hancornia specios Gomes mangabeira AL,MD 3 3 12 1,49 0,27 20444 

Arecaceae 

Cocos nufera L. coqueiro AL 127 24 96 11,94 1902 22048 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. ouricurizeiro AL, MD 106 19 76 9,45 398,67 20634 

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. palmeira OR 5 2 8 1,00 0,01 207** 

Bixaceae  Bixa orellana L. coloral O 2 2 8 1,00 0,05 22049 

Bromeliaceae  Ananas sativus Schult. & Schult. F abacaxi AL 1 1 4 0,50 0,01 221** 

Caricaceae Carica papaya L. mamoeiro AL 28 11 44 5,47 198,07 20654 

Euphorbiaceae 

Ricinus communis L. mamoneiro O 4 3 12 1,49 20,88 20650 

Manihot esculenta Crantz mandioca/macaxeira AL 5 3 12 1,49 587,3 187** 

Jatropha curcas L. pinhão roxo O 4 3 12 1,49 0,04 20487 

Leguminosae-Caes Tamarindus indica L. tamarindo AL 1 1 4 0,50 0,02 21197 

Leguminosae-Mim  Inga cf fagifolia G. Don ingazeiro AL 1 1 4 0,50 0,29 255** 

Leguminosae-Pap Erythrina variegata L. árvore variegada OR 5 1 4 0,50 0,17 21173 

Malpighiaceae Malpighia emarginata DC. aceroleira AL, MD 4 3 12 1,49 0,06 20657 

Malvaceae Gossypium barbadense L. algodoeiro O, MD 8 5 20 2,49 0,57 20636 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss. nim O 3 3 12 1,49 2,04 21163 

Moraceae Artocarpus integrifolia L. f. jaqueira AL 3 3 12 1,49 0,11 21182 

Moringaceae Moringa oleifera Lam. moringa O 1 1 4 0,50 0,03 20652 

Musaceae Musa paradisiaca L. bananeira AL 109 20 80 9,95 13021,78 21186 

       

Continua...  
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Continuação 

        

 

Família Espécie Nome popular Categoria Ab. NUA FAi FRi AB m²  

Myrtaceae 

Psidium guajava L. araçazeiro AL 14 4 16 1,99 10,25 20662 

Psidium sp. goiabeira AL 28 10 40 4,98 43,28 197** 

Eugenia uniflora L. pitangueira AL, MD 3 2 8 1,00 0,04 21196 

 Syzygium cumini (L.) Skeels jamelão/manjelão AL 3 2 8 1,00 0,49 218** 

Passifloraceae Passiflora edulis Sims maracujá AL, MD 3 3 12 1,49 0,04 20483 

Poaceae  Saccharum officinarum L. cana AL 8 5 20 2,49 133,77 227** 

Rubiaceae Genipa americana L. jenipapeiro AL 7 5 20 2,49 1,51 21175 

Rutaceae 

Citrus aurantium L. laranjeira AL 66 18 72 8,96 6,35 20655 

Citrus sp. limoeiro AL,MD 11 6 24 2,99 0,61 22051 

Solanaceae Capsicum frutescens L. pimenteira AL, MD 6 4 16 1,99 0,25 20656 

** Número de coletor temporário, enquando o registro das espécies no ASE é processado 
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Tabela 3.2 - Lista de espécies com diâmetro a nível do solo ≤ 3 cm presentes nos quintais do Assentamento 

Agroextrativista São Sebastião, Pirambu, Sergipe (Cat.= categoria de uso – Al= alimentícia, Or= 

ornamental, Md= medicinal; NUA= número de ocorrência do táxon i nos quintais; ASE= registro no 

herbário ASE).  

NOME POPULAR FAMÍLIA/ESPÉCIE Cat. NUA ASE 

Abóbora Cucurbitaceae/Cucurbita moschata Duchesne Al 2 20659 

Melancia 
Cucurbitaceae/Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & 

Nakai 
Al 1 21194 

Batata doce Convolvulaceae/ Ipomoea batatas (L.) Lam. Al 7 21165 

Boa noite/Bom dia Apocynaceae/Catharanthus roseus (L.) G. Don Or;Md 2 20493 

Manjericão Lamiaceae/Ocimum basilicum L. Al;Md 12 21158 

Hortelã 

grande/Sigulera 
Lamiaceae/Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Al; Md 5 205** 

Hortelã pequeno Lamiaceae/Mentha sp. Md 1 228** 

** Número de coletor temporário, enquando o registro das espécies no ASE é processado 

 

Das espécies com DNS ≥ 3 cm, três se destacaram como as mais abundantes e 

ocorrentes nos quintais: o coqueiro teve 127 unidades catalogadas, distribuídas em 24 

quintais; as touceiras de bananeiras (e/ou também indivíduos isolados) ocorreram 129 vezes 

em 20 quintais; e o ouricurizeiro, com 106 ocorrências em 19 quintais. 

Dentro do conceito de cultura, espera-se que a ação humana em relação ao manejo e à 

seleção de espécies sejam afetadas por elementos que fazem parte dos costumes locais. 

Estabelecer um quintal, em diversas culturas, é questão de status social, deste modo, as 

espécies estabelecidas nos quintais refletem o nível socioeconômico da família (PULIDO, et 

al., 2008). Assim, de acordo com este autor, a predominância visível de seleção de espécies 

alimentícias por parte dos moradores e a escassez de citação/presença de espécies ornamentais 

coincide com a situação socioeconômica do PAE São Sebastião: de agricultura familiar de 

subsistência, dentro dos moldes de um assentamento de reforma agrária com tempo recente de 

criação. 

 

3.3.2 Origem do informante e diversidade de espécies 

 

 A origem dos moradores que se consideraram os principais responsáveis pelo cuidado 

com o quintal variou nas 25 residências entrevistadas. Foram encontradas pessoas advindas do 

povoado vizinho, Alagamar (15), de um município vizinho a Pirambu, Pacatuba (7), de outro 

município de Sergipe, Ilha das Flores (1) e do estado de Alagoas (2). 
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 A média ponderada da diversidade de espécies encontradas nos quintais em relação à 

origem dos entrevistados foi diferente (Figura 3.2). Uma maior diversidade de espécies esteve 

presente nos quintais de moradores de origem do estado de Alagoas (média=12) e do 

município de Pacatuba (média=9,8).  

Foi verificado que os moradores advindos de Alagoas mantinham estreito contato 

entre as famílias e que a quantidade  de diferentes espécies presentes nos quintais eram 

semelhantes, fato que pode ser explicado por uma cultura de cultivo dos quintais adivinda da 

localidade de origem. O mesmo ocorreu para os quintais de Pacatuba.  

A menor média de diversidade de espécies para os moradores de origem no povoado 

Alagamar (7,26) pode estar relacionada a dois fatores: 1) estes assentados possuem um maior 

conhecimento da flora nativa local, o que faz com o que o plantio de espécies nos quintais 

seja menor pela disponibilidade de espécies alternativas na mata, ou 2) a maioria possui 

parentes e/ou outra residência no povoado vizinho, e, portanto, utilizam recursos de ambos os 

quintais – com a vantagem de que as casas do povoado, segundo os entrevistados, possuem 

abastecimento de água que facilita o processo de irrigação. 

  

 

Figura 3.2 - Média ponderada da diversidade de espécies encontradas nos quintais em relação à origem 

dos moradores do Assentamento Agroextrativista São Sebastião, Pirambu, Sergipe. 
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 Verificou-se contudo, através da Análise de Componentes Principais (PCA), que, 

apesar da pequena variação na diversidade de espécies observada acima, as espécies presentes 

nestes espaços são semelhantes, o que sugere que a seleção de espécies para os quintais está 

mais relacionada à necessidade de obter maior diversificação de alimentos básicos do que 

propriamente à origem dos entrevistados. Apenas dois quintais, um dos quintais de Pacatuba 

(23) e um de Alagamar (24), se afastaram consideravelmente das espécies encontradas nos 

demais quintais.  

Convém destacar que o quintal Pac23 (Pacatuba, quintal nº 23) foi um dos  mais bem 

explorados no sentido de diversidade de espécies, e, provavelmente, sua diferenciação dos 

demais se deu tanto pela ocorrência de espécies menos comuns no assentamento - como cana-

de-açúcar, manjelão e pimenteira – quanto pela ausência de espécies comuns como 

ouricurizeiro e mamoneiro. O quintal Ala24 (Alagamar, quintal nº24), semelhantemente, teve 

inclusive a presença de espécies exclusivas – como o ingazeiro e o umbuzeiro - o que 

contribui ainda mais para o seu distanciamento dos demais (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 - Análise de componentes principais para os quintais estudados do PAE São Sebastião, de 

acordo com a origem dos entrevistados e as diferentes espécies presentes (Ala=Alagamar; Pac=Pacatuba; 

IF=Ilha das Flores; ALA=Alagoas). Fonte: Dados de Pesquisa. 
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3.3.3 Estrutura 

  

 Dos 25 quintais visitados 11 possuem “casas de fogo”, onde é preparada a comida. As 

chamadas “casas de fogo” são, na verdade, as antigas moradias dos assentados, feitas de pau-

a-pique (Figura 3.4a). Quatro quintais têm galinheiro, e em quinze se criam as galinhas soltas. 

Oito possuem pequenas hortas (Figura 3.4b) e dois possuem barracos que funcionam 

especificamente como depósitos. A ornamentação varia de nula (15 quintais), a escassa (7) - 

com apenas dois ou três representantes de palmeiras – e abundante (3). 

 

 

Figura 3.4 – “Casa de fogo”: local onde a comida é preparada (A); Pequena horta cercada com tela para 

proteger das galinhas (B). Acervo do autor. 

  

Em todos os quintais foi encontrado acúmulo de lixo. A prefeitura local (município de 

Pirambu) não recolhe o lixo na localidade, de modo que os moradores o acumulam no quintal 

em pontos distantes da casa para depois queimá-lo ou enterrá-lo (Figura 3.5). 

 A Tabela 3.3 elenca as 10 espécies mais importantes presentes nos quintais do 

PAE São Sebastião com base nos valores de frequência absoluta e relativa dos táxons. Estas  

foram as mais comuns e frequentes nos quintais, influenciando grandemente sua estrutura 

vertical e horizontal. Nota-se que todas as espécies se enquadram na categoria alimentícia, 

evidenciando a importância das espécies frutíferas para a complementação da alimentação 

familiar local. Florentino, Araújo e Albuquerque (2007) afirmam que, mesmo diante das 

amplas funções exercidas pelos quintais, a principal, em todas as regiões é a produção de 

alimentos, constituindo fatores essenciais à economia local e à autossuficiência familiar. 
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Figura 3.5 – Pontos de acúmulo de lixo nos quintais do PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Acervo do 

autor. 

 

 

A área basal (AB) representa, a área que a espécie ocupa com a base de seu tronco. A 

área total de espécies com DNS ≥3 cm encontradas nos 25 quintais foi de 50000 m². Verifica-

se, portanto, que, no caso da bananeira, espécie com maior área basal, a espécie ocupa 26% da 

área total dos quintais. Isto ocorre não porque os troncos das bananeiras ocupem literalmente 

este espaço, mas sim, por conta da brotação em touceiras, que inviabiliza a ocupação da área 

dos terrenos ao redor dos troncos, e, portanto, foi computada como área basal pertencente à 

touceira (o mesmo ocorreu para a cana-de-açúcar). 

 

Tabela 3.3 - Espécies mais importantes presentes nos quintais, de acordo com a FAi e a FRi, do PAE São 

Sebastião, Pirambu, Sergipe, enquadradas em sua principal(s) categoria de uso (FAi =frequência absoluta 

do táxon i nos quintais; FRi= frequência relativa do táxon i nos quintais; ABm²= área basal em m²; 

Al=alimentícia; Ar=artesanato).  

Taxa Nome popular FAi FRi ABm² Categoria (s) 

 Cocos nucifera L. coqueiro 96 11,48 1902,00 Al 

Musa paradisiaca L. bananeira 80 9,57 13021,78 Al 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. ouricurizeiro 76 9,09 398,67 Al, Ar 

Citrus aurantium L. laranjeira 72 8,61 6,35 Al 

Mangifera indica L. mangueira 56 6,70 33,70 Al 

Carica papaya L. mamoeiro 44 5,26 198,07 Al 

Psidium sp. goiabeira 40 4,78 43,28 Al 

Anacardium occidentale L. cajueiro 36 4,31 7,38 Al 

 Annona muricata L. gravioleira 28 3,35 0,49 Al 

 Citrus sp. limoeiro 24 2,87 0,61 Al 
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Diante dos dados, a princípio pode-se pensar que a maior parte do terreno dos quintais 

é aproveitada, no entanto, não é esta a realidade. As demais espécies, com poucas exceções, 

estão com valores bem distantes dos valores de área basal ocupados pelas bananeiras. Assim, 

a soma total de áreas basais ocupadas é de 15783,39 m², o que equivale a apenas 31,6% da 

soma da área dos quintais sendo aproveitada.  

Analisando-se os croquis pode-se contatar que a distribuição das espécies com DNS ≥ 

3 cm nos quintais não segue um padrão, nem no plano horizontal nem no vertical. As espécies 

comuns como o coqueiro, a bananeira e os ouricurizeiros são espécies de grande porte, sendo 

os principais componentes da estrutura horizontal dos quintais, porém, mesmo estes espaços 

tendo o mesmo tempo de criação, a altura média das espécies varia entre um (para espécies 

jovens) e 15 metros - a depender do interesse do morador em cultivar o seu quintal.  

A estrutura vertical também pode ser considerada caótica. Não foi observado nenhum 

tipo de organização espacial específica para as espécies com DNS ≥ 3 cm. Apenas as espécies 

de horta e ornamentais se localizaram predominantemente no entorno da casa, num raio 

máximo de 15 metros, no entanto, ambas são encontradas em poucas unidades residenciais. 

Grande parte da área do quintal não é considerada um “quintal propriamente dito” 

pelos moradores, pois o quintal para os entrevistados é apenas a parte em que estes efetuam o 

algum tipo de cuidado/manejo. Assim, as zonas do quintal em que os moradores não realizam 

estas atividades acabam se tornando como que uma extensão da mata nativa local. Assim, os 

moradores costumam dividir seus quintais, com o auxílio de cercas, entre os 50 e os 70 

metros. A primeira parte (mais próxima à casa) é mais roçada e “organizada”, a segunda tem 

mais espécies nativas crescendo é geralmente é usada para a criação de cavalos e a última é 

tomada pela mata nativa.  

Verificou-se através dos croquis a predominância de três tipos representativos de 

quintais. O tipo A é caracterizado por uma ampla área não cultivada (mata expontânea nativa) 

e poucas espécies com DNS ≥3 cm, sendo que quatro quintais se enquadraram nestas 

características (Figura 3.6); o tipo B é coberto em toda a sua extensão por vegetação rasteira 

e/ou em processo de rebrotação, pois os moradores roçam toda a área, e um grande número de 

espécies está distribuída mais espaçadamente até cerca de 80 metros, com dois quintais 

representados no local (Figura 3.7); e, por fim, 19 quintais se enquadram no tipo C, onde o 

quintal se encontra dividido em uma ou duas partes, e sua área cultivada não ultrapassa os 60 
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metros, sendo que as espécies encontram-se em número mais baixo que o quintal B, porém, 

muito mais concentradas (Figura 3.8). 

Seria plausível pensar que o número de pessoas na família influenciaria o número e a 

qualidade de espécies cultivadas no quintal, visto que um maior número de pessoas exigiria 

uma maior quantidade de alimentos e, ao contrário, um menor número de pessoas exigiria 

menos alimento e também forneceria menos mão-de-obra para o cultivo no quintal. No 

entanto, verificou-se que, para a localidade estudada, o número de pessoas na família não 

influenciou no tipo de croqui em que o quintal se enquadra, conforme se verifica na figura 

3.9. Como se pode observar, por exemplo, nos quintais pouco cultivados (tipo A) ocorrem 

famílias com até sete membros, um dos quintais do tipo B (o com maior aproveitamento de 

espaço e maior plantio de espécies) tem apenas o casal como moradores, e nos quintais do 

tipo C, a maioria para a presente localidade, ocorreu uma família com até 10 membros. 

Importante ressaltar que o número de ouricurizeiros na “zona quintal-mata” é 

significativo, porém, estes não foram computados nos dados por serem locais de difícil acesso 

aos pesquisadores devido à mata alta. Mesmo nesta zona que de certa forma é 

descaracterizada como quintal, todos os moradores relataram que fazem uso destes 

ouricurizeiros. Isto reforça a idéia de que esta parte do quintal funciona como uma extensão 

da mata nativa, de modo que, já que os moradores não têm tempo e/ou interesse de cultivar a 

totalidade do espaço do quintal, consideram essa área como uma parte não efetivamente 

utilizada e a “desqualificam”– como se percebe nos comentários abaixo. 

 

“Aí é só mato minha filha, não tem nada plantado...dá até vergonha” 

M, q19, 48 anos 

“O que tem mais aí é mato, é pouco o que se aproveita!” M, q24, 42 

anos 

“Quintal matado (com mato) não presta!” M, q3, 43 anos 

 

Esta relação quintal-mata é confirmada por Pulido et al. (2008), que afirma que, ao 

nível de paisagem, os quintais fazem parte de um mosaico de sistemas agrícolas misturados à 

vegetação natural, e, também, que a proximidade de quintais rurais aos recursos florestais 

facilita a coleta e torna o cultivo nestas áreas desnecessários. No caso aqui estudado, a 
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Figura 3.6 – Croqui do tipo A de quintal do PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados de 

pesquisa. 
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Figura 3.7 – Croqui do tipo B de quintal do PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados de 

pesquisa. 
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Figura 3.8 – Croqui do tipo C de quintal do PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados de 

pesquisa.
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permanência da zona quintal-mata pode estar promovendo uma melhor manutenção das 

espécies nativas úteis a exemplo do ouricuri, que segundo os próprios moradores, encontra-se 

com baixa densidade na área do assentamento, tendo que percorrer quilômetros para encontrá-

lo a fim de extrair as palhas para artesanato.  

No entanto, com respeito às demais espécies presentes na zona quintal-mata foi 

verificado que, quando a área do quintal é aproveitada com outros cultivos ou é roçada para a 

“limpeza” da área elas são retiradas, permanecendo apenas os ouricurizeiros isolados na 

paisagem. Entende-se, portanto, que a zona-quintal mata é vista pelos moradores como uma 

área que ainda não teve sua potencialidade completamente explorada, no sentido de que a 

segurança alimentar, um dos papéis dos quintais, fica comprometida quando a área está 

tomada pela mata nativa. 

 

 

 

Figura 3.9 – Relação entre o tipo croqui em que o quintal se enquadra e o tamanho da respectiva 

família do PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: Dados de pesquisa. 

 

3.3.4 Importância, divisão de trabalho e manejo no quintal 

  

 Quando questionados sobre a importância do quintal para a sua família foi 

possível identificar dois Discursos do Sujeito Coletivo (DSC‟s) com base na idéia central (IC) 

de que há pouca ou nenhuma representatividade do quintal no sustento da família e outro que 
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afirma o contrário, inclusive agregando outros elementos que não o da subsistência, conforme 

podemos ver na composição de expressões-chave (Ech) abaixo. 

 

DSC¹ “Tá dando pouca coisa. É mais pra o consumo da casa mesmo. 

Ajuda com algumas frutas, banana, coco, mamão, e com as galinhas” 

DSC² “Por enquanto não ta ajudando com nada. Não tá botando 

ainda” 

DSC³ “O meu sustento é ótimo! Daqui eu tiro de tudo. E nós tem 

lazer, tem sombra...é um pomar sabe?” 

 

 Os entrevistados que se enquadraram no DSC¹ foram 23, enquanto que duas pessoas 

se enquadraram no DSC² e uma no DSC³. Isso reflete duas questões: 1) Por serem quintais de 

poucos tempo de uso (cerca de 8 anos) as espécies que demoram mais tempo para atingir a 

maturidade sexual ainda não estão produzindo, por isso, moradores que as escolheram (a 

maioria) para compor o seu quintal ainda não possuem muito recurso para o sustento familiar 

proveniente do quintal; 2) A falta de aproveitamento das áreas do quintal com espécies anuais, 

visualizado no tópico anterior, gera a falta de recursos. 

 Ao serem questionados sobre a importância relativa do lote, do quintal e da mata para 

o sustento familiar buscou-se comparar a importância destes três locais de obtenção de 

recursos. Foi possível visualizar, novamente, três DSCs que refletem a escolha apenas do lote, 

apenas da mata, ou de ambos, conforme a seguir.  

 

DSC
4
 “O lote é mais importante porque tem maior quantidade de 

produtos. Principalmente por causa da farinha de mandioca e das 

mangabas, pra quem tem” 

DSC
5
 “Tanto o lote quanto a mata, por conta das plantações e da 

mangaba, mas bom mesmo é quando tá no tempo da mangaba” 

DSC
6
 “A mata é a mais importante, por conta da cata da mangaba e 

das palhas do artesanato” 
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O DSC
4 

foi citado pela maioria dos entrevistados (16), seguido do DSC
5
 com quatro 

respostas enquadradas e do DSC
6
 com três. Apenas um morador afirmou que os mais 

importantes eram o quintal e o lote, o mesmo que se enquadrou no DSC³, e outro que todos 

eram importantes. A questão é que o lote, escolhido pela maioria dos entrevistados como mais 

importante na atual realidade do PAE São Sebastião, fornece uma grande quantidade de 

produtos, porém uma relativa baixa diversidade (mandioca, milho, batata doce, coco, manga) 

quando comparado ao potencial do quintal. Conforme relato dos moradores, é possível um 

cuidado melhor com espécies mais exigentes que as encontradas nos lotes, a exemplo da rega 

– comumente efetuada pelos moradores quando as espécies cultivadas nos quintais estão se 

estabelecendo – o que permite uma maior qualidade/diversificação na alimentação. 

 

“Essas plantas (horta) agente tem que regar sempre, aí tem que ficar 

no quintal...não dá pra botar na roça quê não dá pra levar água até 

lá, lá fica as mais fortes igual mandioca” H, q7, 48 anos 

 

Este resultado reflete ainda as diferentes distribuições de espécies como o ouricuri e a 

mangaba nos lotes. No tempo da transição entre acampamento e assentamento os lotes foram 

separados e distribuídos mediante sorteio, portanto, alguns moradores têm abundância dessas 

duas espécies, enquanto outros não. Os primeiros afirmam que apenas o lote é importante pois 

raramente precisam recorrer à mata para coletar mangaba e palha de ouricurizeiro, enquanto 

os demais optam ou pela mata ou por ambos, não querendo deixar de valorizar nem os 

produtos extrativos nativos nem a roça. 

Quanto às respostas obtidas à pergunta sobre quais membros participam do cuidado do 

quintal os entrevistados afirmaram que: além deles, o conjugue participa do cuidado com o 

quintal (3H e 4M); que cuidam sozinhos (3H e 3M); participam junto com os filhos (2H e 

3M); que todos na família participam (2H e 3M); que atribuem mais tarefas aos filhos (1H e 

1M), mas ainda assim se consideram os principais responsáveis pelo zelo com o quintal 

(Figura 3.10). Verifica-se, portanto, que não há um consenso quanto aos participantes do 

cuidado com o quintal, variando a depender da situação em que a família se encontre. 

 É importante ressaltar que os homens que afirmaram cuidar de seus quintais sozinhos 

(3) ou com os filhos (2) apresentaram espontaneamente as duas primeiras justificativas 

abaixo, ou de ausência dos filhos ou de incapacitação da mulher por falta de tempo e/ou 
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saúde. Bem como, no geral, as mulheres entrevistadas que afirmaram realizar as tarefas junto 

ao conjugue (4) e junto à toda a família (3) informaram que os maridos dedicavam menos 

tempo à atividades no quintal devido à manutenção constante por parte deste gênero nas roças 

familiares e que os filhos recebiam pequenas funções, configurando-se como um tipo de 

“treinamento”. 

 

“eu fico sozinho, meus filhos tão tudo em outros estados, e o trabalho 

da mulhé é fazê trança” H, q5, 65 anos 

“eu e meus filhos, a mulher não aguenta porque tem problema nos 

braços” H, q11, 52 anos 

“eu é quem cuido, o marido cuida do campo, ele ajuda no quintal mas 

é pouco” M, q18, 53 anos 

 

 

 

Figura 3.10 – Membros da família do Assentamento Agroextrativista São Sebastião que participam do 

cuidado do quintal, de acordo com homens e mulheres entrevistados que se consideraram o principal 

mantenedor deste espaço. Fonte: dados de pesquisa. 

 

Verifica-se, portanto, que a maior participação das mulheres em atividades do lar 

reflete ainda o maior domínio e autonomia do gênero feminino nesta esfera (Brumer, 2004), e 

ao contrário, a ida dos homens ao campo se configura como atividade mantenedora no 
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sustento alimentar da família, pontuado apenas por ajudas “passageiras” em atividades 

relacionadas ao ambiente doméstico (incluindo os quintais). 

Quanto a esta divisão de tarefas houve uma interessante exceção em duas residências: 

os dois homens que afirmaram que todos os membros da família participam do cuidado com o 

quintal possuem os dois espaços mais bem cultivados, tanto em espécies frutíferas quanto em 

espécies ornamentais (que se enquadram no croqui B). Verificou-se mediante diálogo 

separado com as respectivas esposas que, na verdade, a maior parte da atividade de 

organização e plantio são realizadas pelos homens, cabendo às esposas esporadicamente a 

função da rega e a limpeza leve (varrer) da área. Contudo, segundo Pulido et al. (2008), assim 

como constatado nesta pesquisa, as mulheres são as mais responsáveis  por selecionar e 

cultivar as espécies nos quintais. 

 A segunda questão procurou investigar quais os membros da família trabalham com 

maior intensidade no quintal, complementando a questão anterior que buscava elucidar apenas 

quem trabalhava. Obteve-se, para os 17 informantes que afirmaram não realizar a tarefa de 

manejo do quintal sozinhos, que: 9 cuidam mais do quintal eles mesmos; que  em quatro 

quintais o cuidado é distribuído igualmente, isto é, todos realizam coletivamente as mesmas 

tarefas; três afirmaram que os filhos cuidam mais do quintal; e apenas um afirmou que ele e o 

conjugue têm maior responsabilidade. 

A pergunta seguinte foi semelhante à anterior, no entanto, buscou-se entender se há 

diferenciação de tarefas entre os participantes do cuidado com o quintal (também sendo 

respondida apenas pelos 17 entrevistados que afirmaram não realizarem o manejo do quintal 

sozinhos). Mediante as respostas foi possível construir dois DSCs referentes à tarefas 

atribuídas aos homens (narrado pelas mulheres) e aos filhos e mulheres (narrado pelos 

homens), escritos abaixo. 

 

DSC
7 

“As mulheres e as crianças ficam mais na primeira parte do 

quintal, varrendo, limpando. Na hora de plantá eu cavo e eles 

plantam.” 

DSC
8
 “O marido baixa os mato, eu e os meninos mais varremos e 

plantamos” 
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É notório que, apesar das mulheres terem um maior domínio da organização do 

quintal, as tarefas mais leves ficam incumbidas a elas e às crianças, as primeiras, por terem 

outras tarefas domésticas e de produção (como o artesanato) que as ocupam, as segundas pelo 

caráter educativo das tarefas (Figura 3.11).  

 

 

Figura 3.11 – Crianças participando dos cuidados com a limpeza externa na casa, no PAE São 

Sebastião, Pirambu, Sergipe. Acervo do autor. 

 

 

A questão O que você faz para cuidar do seu quintal? buscou elucidar as técnicas de 

manejo empregadas. Em todos os quintais os responsáveis afirmaram que realizam atividade 

de roçar e limpeza dos “matos” que crescem (pelo menos no entorno da casa). A aplicação de 

adubo orgânico (6 quintais)  se dá tanto de forma processada, através de adubos preparados 

com excrementos de galinha e restos de vegetais, quanto de forma direta, através do 

amontoamento de restos de plantas sobre as raízes das espécies mais sensíveis. O adubo 

químico (5 quintais) é utilizado em coqueiros e laranjeiras. E dois quintais o uso de adubo 

químico e orgânico é simultâneo (Figura 3.12). 

Constatou-se, portanto, que nos quintais no PAE São Sebastião predominam técnicas 

simples de manejo, sendo enquadrado como um manejo tradicional, que, segundo Huai e 

Hamilton (2009), são caracterizados pela baixa entrada de insumos e uso de tecnologias 

simples, tendo, freqüentemente, o trabalho humano como única entrada. 
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Figura 3.12 – Ocorrência de atividades relacionadas ao cuidado com o quintal, PAE São 

Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados de pesquisa. 

  

Em resposta ao questionamento sobre a origem do aprendizado do cuidado com o 

quintal, todos os moradores expressaram a IC de que aprenderam com os pais, desde novos, 

de modo que foi possível formar um único DSC: 

 

DSC
9
 “Agente nasce nessa vida. Desde pequeninho os pais ensina 

agente a fazer as coisas, leva agente pro quintal...agente vai se 

virando, observando também os vizinhos, de modo que aqui todo 

mundo sabe fazer isso” 

 

 Esta pergunta foi abordada para averiguar a existência ou não de assistência técnica 

para os assentados, na forma de cursos de capacitação. Como afirmado anteriormente, os 

assentados afirmaram que têm se valido praticamente apenas dos ensinamentos passados de 

pai para filho, que, apesar de essenciais, muitas vezes carecem de complementação técnica. A 

literatura afirma que a escassez de assistência técnica à agricultura familiar é generalizada, 

afetando diretamente os aspectos sócio-econômico-ambientais regionais (SCHMITZ, 2002). 

No entanto, neste assentamento em especial, há atuação de técnicos do INCRA, 

principalmente nas áreas dos lotes dos assentados, como também uma iniciativa ainda recente 

de instalação de hortas nos quintais, de modo que a carência de assistência tem sido aos 

poucos minimizada. 
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 Em resposta à penúltima questão, que indagou sobre possíveis espécies que possuem 

algum tipo de tratamento especial, os moradores citaram as seguintes: coqueiro (Cocos 

nucifera L., 5), que precisa ser adubado; espécies de horta no geral (2), que precisam ser 

regadas; os demais citaram espécies que morreram logo ao brotar como jaca (Artocarpus 

integrifolia L. f.), mamão (Carica papaya L.) e tomate (Solanum lycopersicum L., 5) ou não 

responderam (6). Onze afirmaram que não havia nenhuma espécie com tratamento especial. 

 Ainda uma última pergunta foi feita: O que você gostaria de acrescentar/retirar para 

melhorar o seu quintal?. Nenhum dos moradores citou nada que pudesse ser retirado, e, como 

desejo de acrescentar foram citadas várias espécies frutíferas (jaca, jambo, acerola, mamão, 

uva, maçã, carambola, abacate, pitanga, etc.) e o desejo de ter hortas (3). Sete não souberam o 

que responder. Interessante notar que nem mesmo o lixo sem destinação final adequada foi 

lembrado pelos moradores como algo a ser retirado, bem como a escassez de água para 

irrigação não foi lembrada para ser adicionada. O foco dos assentados voltou-se às espécies 

frutíferas e hortaliças, que, de imediato, proveriam mais fontes de alimentação para a família 

– novamente reforçando o caráter de segurança alimentar atribuído aos quintais. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados de pesquisa confirmaram a hipótese inicial de que as espécies 

selecionadas para os quintais no PAE São Sebastião têm predominantemente o caráter de 

provedoras de espécies vegetais que contribuem para a segurança alimentar das famílias. 

Segundo os depoimentos pode-se inferir que a quantidade de alimentos tem sido suficiente, no 

entanto, não somente das espécies cultivadas nos quintais, e sim, as advindas dos lotes/roças. 

Sob o aspecto qualitativo, na percepção dos entrevistados, ainda há pouca variedade de 

espécies. Portanto, constatou-se que existe uma tendência por parte dos moradores de 

aumentar a  diversificação de produtos. Além disso, as práticas de manejo poderiam ser 

melhor empregadas, a exemplo do aproveitamento dos resíduos orgânicos das residências 

para a compostagem, ao invés do atual descarte a céu aberto.  

A zona quintal-mata, muito evidente na localidade, não é vista como uma área que 

pode ser aproveitada, exceto pela espécie ouricurizeiro. A demais espécies nativas 
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alimentícias e/ou medicinais não são aproveitadas nessas áreas, e não há nenhum tipo 

iniciativa no sentido de estabelecer um manejo de caráter agroflorestal. 

Em termos do uso espaço, os moradores reconhecem que o quintal não está sendo 

aproveitado ao máximo de sua capacidade, no entanto, a pouca infraestrutura local como a 

falta de abastecimento de água e a baixa articulação de cooperação entre os moradores do 

assentamento têm contribuído para a permanência desta realidade. 

 Portanto conclui-se que para que os quintais estudados possam ao longo do tempo 

exercer outras funções além das que atualmente exercem (alimentação e medicinal), tais como 

lazer e ornamentação, alguns obstáculos devem ser trabalhados, como o acesso aos serviços 

básicos de saneamento (água, coleta de resíduos) e uma assistência técnica integrada a uma 

gestão participativa. 
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CAPÍTULO 4 – PERCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES DA NATUREZA: 

O CASO DAS CRIANÇAS DO ASSENTAMENTO 

AGROEXTRATIVISTA SÃO SEBASTIÃO, PIRAMBU, SERGIPE  

 

 

RESUMO O entendimento do meio que nos cerca através da percepção ambiental contribui 

para auxiliar o planejamento do uso dos recursos ambientais. As crianças refletem ao mesmo 

tempo as percepções adquiridas dos pais e suas próprias construções acerca do seu entorno. 

Este trabalho objetivou analisar as percepções e representações das crianças do Assentamento 

Agroextrativista São Sebastião, em idade escolar compatível ao Ensino Fundamental, com o 

ecossistema local. Vinte crianças estavam em idade compatível ao grupo selecionado, 8 do 

sexo feminino e 12 do sexo masculino. As idades variaram entre 7 e 14 anos, da 1ª à 7ª série 

do Ensino Fundamental. A percepção ambiental foi analisada através de desenhos que 

responderam à afirmação “Desenhe a natureza”, bem como pela confecção de mapas da área 

do assentamento e de entrevistas, todas as metodologias, com o intuito de elucidar a relação 

entre as crianças e o meio-ambiente local. Vinte crianças participaram da atividade de 

confecção do desenho e das entrevistas, porém, 14 participaram da elaboração dos mapas 

coletivos. Os resultados indicam que as crianças visualizam a natureza na perspectiva de 

biodiversidade e dos recursos disponíveis, não percebendo as relações presentes no 

ecossistema. Os desenhos sobre natureza mostraram inclusive espécies exóticas à região, 

como a maçã, muito freqüente nos desenhos. Verifica-se ainda que há diferenciação de 

percepção entre gêneros e entre as diferentes idades, inclusive atrelados à percepção de lugar, 

e que 75% das crianças não têm interesse em permanecer no assentamento após a maior 

idade. Palavras-chave: percepção ambiental, assentamento rural, restinga. 

  

ABSTRACT The understanding of the environment around us through the environmental 

perception contributes to assist in planning the use of environmental resources. The children 

at the same time reflect the perceptions of parents and acquired their own buildings on their 

surroundings. This study aims to understand the perceptions and representations of the 

children Assentamento Agroextrativista São Sebastião, school age to primary education 

compatible, with the local ecosystem. Twenty children were at the right age to the selected 

group, 8 females and 12 males. Their ages ranged between 7 and 14 years, from 1st to 7th 

grade of elementary school. The environmental perception was evaluated using designs that 

responded to the statement "Draw nature," as well as for making maps of the area of the 

settlement and interviews, all methodologies, in order to elucidate the relationship between 

children and the environment the site. Twenty children participated in the activity of the 

design and manufacture of the interviews, however, 14 participated in the preparation of maps 

collective. The results indicate that children visualize the kind only the perspective of 

biodiversity and the resources available, not realizing the relationships in the ecosystem. The 

designs shown on nature including exotic species to the region, such as apples, very frequent 

in the drawings. There is also a perception that there is differentiation between genders and 

between different ages, including tied to sense of place, and that 75% of children have no 

interest in staying in the settlement after full age. Keywords: environmental perception, rural 

settlement, resting. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

  

Discutir sobre questões relativas ao ambiente que nos cerca denota o entendimento 

transparente das relações existentes entre o homem e a natureza, sendo de extrema 

importância esta prática, pois são as maneiras de enxergar o ambiente que irão determinar a 

formas de interação e conservação (SANTOS, CARDOSO, 2010). 

Estudos que se voltem à percepção ambiental contribuem significativamente para 

elucidar essas relações homem-natureza, de modo a auxiliar no planejamento do uso mais 

racional dos recursos ambientais através da facilitação de uma harmonia entre “os 

conhecimentos locais do interior (conhecimento popular individual ou coletivo)” e “os 

conhecimentos locais do exterior (conhecimento científico tradicional)” (SANTOS, 

CARDOSO, 2010). 

As pessoas estão inseridas em um contexto no mundo onde sua própria condição 

existencial as coloca, inevitavelmente, diante de situações diferenciadas que lhes causam 

percepções individualizadas: um mesmo mundo visto por vários olhares e disciplinas 

(KUHNEN, 2011). As crianças se inserem em uma destas visões diferenciadas de mundo, já 

que, ao mesmo tempo em que refletem as percepções apreendidas dos pais também 

constroem suas próprias percepções acerca do seu entorno. 

Este trabalho objetivou analisar as percepções no contexto das relações estabelecidas 

entre as crianças e a visão de natureza no Assentamento Agroextrativista São Sebastião, 

Pirambu-SE.  

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Área de estudo 

O Projeto de Assentamento Agroextrativista São Sebastião (PAE São Sebastião) é 

contíguo ao Povoado Alagamar, ambos distando cerca de 31 Km da sede municipal. O PAE 

ocupa uma área da antiga Fazenda Santa Isabel, que foi desapropriada pelo INCRA, num 

total de 610,3 hectares. As famílias beneficiadas pelo assentamento são originárias do próprio 
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povoado ou das proximidades, com o objetivo de atender às particularidades regionais como 

solos de baixa fertilidade e grande restrição às atividades agropecuárias (PEREIRA, 2008). 

A localidade possui apenas uma escola. Os alunos em idade escolar compatível ao 

Ensino Fundamental estudam até a 4ª série no povoado Alagamar, na Escola Municipal XV 

de Novembro. Já a partir da 5ª série do Ensino Fundamental os alunos precisam se deslocar, 

sendo levados por meio de transporte escolar público até a sede do Município de Pirambu, 

onde estudam na Escola Municipal Mário Trindade Cruz. 

 

 

4.2.2 Aspectos legais e público-alvo 

  

 Esta pesquisa contemplou os filhos dos assentados do PAE São Sebastião em idade 

escolar compatível ao Ensino Fundamental, isto é, de sete a 14 anos. Esta faixa etária foi 

escolhida, pois segundo Barraza e Ceja-Adame (2005) é nesta idade que as crianças 

desenvolvem processos de pensamento com maior complexidade, além de se mostrarem mais 

curiosas quanto ao ambiente que as rodeia. 

A atividade foi realizada mediante esclarecimento prévio e posterior consentimento 

dos responsáveis pelos estudantes, conforme assinatura do Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento (Apêndice A) por um dos responsáveis pela família. A identidade dos 

participantes foi preservada, utilizando-se da primeira letra do nome seguida da idade e da 

letra correspondente ao sexo para representá-los (Exemplo: J10m – menino de 10 anos; K8f – 

menina de 10 anos). 

 

 

4.2.3 Triangulação de métodos e análise dos dados 

 

 Para melhor analisar a percepção dos filhos dos assentados em relação ao ambiente 

que os rodeia foram aplicados três métodos de pesquisa, a fim de, através de triangulação 

poder tomar decisões mais seguras quanto à interpretação dos dados. 
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 Primeiramente, as crianças foram convidadas a representar a natureza, 

individualmente, através do desenho. Este termo foi escolhido seguindo a recomendação de 

Barraza e Ceja-Adame (2005), que afirmam sua preferência pelo termo natureza ao invés de 

meio ambiente, visto que justificam que o segundo traz maiores implicações (pode designar 

um amplo conjunto de elementos) que podem confundir as crianças.  

 Para analisar os desenhos, imediatamente após sua conclusão cada elemento foi 

identificado pelo próprio autor e teve seu nome anotado pela equipe de pesquisadores (Silva 

et al., 2010a), a fim de que os elementos presentes fossem quantificados através de 

porcentagem em categorias – por exemplo, flora, fauna, homem, construção humana, etc. 

(SILVA et al., 2010b). 

 Logo depois, as crianças foram convidadas a realizar um mapeamento coletivo. Foram 

elaborados três mapas, onde foi permitido que os presentes se agrupassem livremente, no 

entanto, de modo que não mais que cinco pessoas elaborassem um mesmo mapa. A 

demarcação de locais foi livre, sem nenhum tipo de indução por parte dos pesquisadores, 

exceto a afirmação inicial de que representassem “tudo de que se lembravam na área do PAE 

São Sebastião e arredores”. 

Como base para o mapa foi utilizado um mapa disponibilizado pelo INCRA (Anexo1), 

impresso em tamanho A1, que representa toda a área do assentamento e do povoado vizinho 

com relação ao uso e ocupação do solo, com a supressão de legendas para não induzir a 

formulação dos componentes dos desenhos. De modo semelhante aos desenhos, os mapas 

foram analisados de acordo com a presença/ausência de elementos, e posterior qualificação 

em categorias e quantificação através de estatística descritiva (SILVA et al., 2010b). 

Em último lugar foi realizada entrevista através de um formulário composto de 

questões semi-estruturadas e objetivas, conforme Apêndice F, que abordaram seis temas em 

bloco, voltados aos objetivos do trabalho, a saber: 1) Natureza; 2) Mata do PAE; 3) 

Preferências com relação à flora/fauna; 4) Roça; 5) Presente e 6) Futuro. Com a analise 

destas diferentes perguntas buscou-se comprender o entendimento das crianças com relação à 

natureza/mata do assentamento, verificando a sua relação com os organismos presentes 

através das preferências, bem como entender a relação destas com o assentamento em si, isto 

é, os sentimentos que relacionam à roça e às atividades que realizam durante o seu dia-a-dia, 

incluindo também a suas perspectivas em relação ao futuro – que influem diretamento no 

futuro do próprio assentamento. 
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A análise de conceitos relativos à natureza foi realizada conforme categorias propostas 

por Barraza e Pineda (2003), em que as respostas das crianças foram enquadradas em quatro 

categorias: 1) um lugar com muitas árvores e animais, no presente estudo denominado “flora-

fauna”; 2) um lugar que provê recursos/benefícios, aqui denominado “utilitarista”; 3) um 

lugar de beleza cênica, aqui denominado “comtemplativa” e, por fim, 4) um lugar que precisa 

de proteção. 

Para análise das questões “abertas” utilizou-se da técnica de Análise do Discurso do 

Sujeito Coletivo proposta por Lefreve e Lefreve (2005), já as questões “diretas” foram 

analisadas mediante emprego da estatística descritiva. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das crianças que aceitaram o convite para participar da atividade de pesquisa, um total 

de 38 (86,6% do universo das crianças presentes na comunidade), apenas 20 estavam em 

idade escolar compatível com o Ensino Fundamental, sendo, portanto, analisada apenas a 

atividade realizada por estas (os desenhos foram realizados por todas as crianças, já os mapas 

e as entrevistas apenas pelo público alvo).  

Das 20 crianças, oito são do sexo feminino (com idades entre oito e 14 anos) e 12 do 

sexo masculino (com idades entre sete e 14 anos) (Figura 4.1). Apenas uma das crianças 

(E14m) não se encontrava matriculada no ensino regular, segundo a própria, “porque eu não 

gosto de estudar”, as demais se encontravam entre a 1ª e 7ª séries do Ensino Fundamental 

(Figura 4.2). 
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Figura 4.1 – Distribuição etária de meninos e meninas em idade escolar compatível ao Ensino 

Fundamental, moradores entrevistados do Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados 

de pesquisa. 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Distribuição em classes escolares do Ensino Fundamental de meninos e meninas entrevistados 

no Assentamento São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados de pesquisa. 

 

 

 

4.3.1 Desenhos 

 

Para Sans (1987), no momento em que a criança desenha ela reflete o seu senso de 

observação aguçado, chamando a atenção para pormenores que muitas vezes não são 

observados pelos adultos. Assim, expressa através do desenho apenas aquilo que lhe interessa, 

e demonstra grande concentração ao fazê-lo. 
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Dessa forma os desenhos auxiliam a compreensão de fatos muitas vezes ocultos 

através de palavras, elucidando questões que estão intrínsecas e muitas vezes ocultas no 

pensamento da criança. Além disso, permite uma maior aproximação entre o pesquisador e a 

criança, na medida em que pode servir de ponto de partida para questionamentos mais 

profundos sobre determinado tema. 

Os desenhos deste trabalho que foram elaborados em resposta à afirmação “Desenhe a 

natureza”, foram primeiramente analisados individualmente de modo a identificar todos os 

elementos presentes. O total dos elementos encontrados pode ser visualizado na Tabela 4.1, 

sendo que foram agrupados em: elementos de flora, elementos de fauna, elementos naturais e 

elementos antrópicos. 

Verifica-se claramente que os elementos de flora estiveram presentes em maior 

número nos desenhos. Somando-se todos estes elementos que ocorreram nas representações 

das crianças (destaca-se que cada elemento só foi computado uma vez para cada desenho, isto 

é, mesmo que duas mangueiras estivessem presentes no desenho, apenas uma seria computada 

– ocorrência mínima) chegou-se a um número mínimo de 57 elementos presentes nos 

desenhos. Seguem-se em segundo lugar os elementos naturais, com 39 ocorrências mínimas, 

e, logo após, os elementos de fauna (13) e antrópicos (11). 

Os elementos de flora mais representativos nos desenhos foram flores (85%), 

coqueiros (55%, Cocos nucifera L.) e mangueiras (45%, Mangifera indica L.) (Figura 4.3). 

Tanto os coqueiros quanto as mangueiras são espécies cultivadas e encontradas em 

abundância na região. Ambas são espécies exóticas trazidas durante o período  da colonização 

do Brasil que se adaptaram muito bem à região e hoje são encontradas tanto em cultivo 

quando espontâneas em diversos lugares, como nas várzeas do Rio São Francisco, Bacia 

hidrografia em que se enquadra área de estudo, conforme os dados de pesquisa de Barros 

(1985). 
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Tabela 4.1 – Elementos presentes nos desenhos representando a Natureza,  feitos por crianças moradoras do Assentamento São Sebastião, Pirambu, 

Sergipe (∑ = número de desenhos em que o elemento foi representado; % = porcentagem de desenhos em que o elemento foi representado). 

ELEMENTOS 
CÓDIGO IDENTIFICADOR DAS CRIANÇAS     

K7 T8 M8 A8 K8 W8 M9 J10 C10 D10 E10 W11 P11 H12 R12 A12 K13 A14 E14 T14 ∑ % 

de flora 

Flor x x x x x x x x x   x x X   x x x x x   17 85 

Coqueiro x x x   x x x   x     x   x   x x       11 55 

Mangueira       x     x   x   x x X   x   x   x   9 45 

Árvore   x     x         x       x       x     5 25 

Macieira x   x         x                         3 15 

Bananeira                 x         x   x         3 15 

Raiz       x                                 1 5 

Grama   x                                     1 5 

Laranjeira           x                             1 5 

Capim                 x                       1 5 

Cajueiro                                       x 1 5 

Número mínimo de vezes que os elementos de flora aparecem nos desenhos 57   

de fauna 

Pássaro   x     x     x                         3 15 

Pato                                 x   x x 3 15 

Urubu                                 x       1 5 

Borboleta                                     x   1 5 

beija-flor                                     x   1 5 

Coelho                                     x   1 5 

Peixe                                     x   1 5 

Raposa                                     x   1 5 

bem-te-vi                                       x 1 5 

Número mínimo de vezes que os elementos de fauna aparecem nos desenhos 13   

naturais Sol x x x x x x x     x x x X   x   x   x x 15 75 

 
                  

Continua... 



125 
 

 
 

 

 

Figura 4.3 – Parte de desenho em que os três elementos mais representativos da flora estão presentes: mangueira, flor e coqueiro (Desenho feito por C10f). Acervo 

do autor. 

 

Continuação 

                       
ELEMENTOS 

CÓDIGO IDENTIFICADOR DAS CRIANÇAS     

K7 T8 M8 A8 K8 W8 M9 J10 C10 D10 E10 W11 P11 H12 R12 A12 K13 A14 E14 T14 ∑ % 

naturais 

Nuvem x x x x x x x   x   x x X   x   x   x x 15 75 

Chuva       x     x   x       X           x   5 25 

Lago                                 x   x   2 10 

Vento                                     x   1 5 

Lua     x                                   1 5 

Número mínimo de vezes que os elementos naturais aparecem nos desenhos 39   

antrópicos Casa                           x x x   x x x 6 30 

  Pessoa                          X   x   x       3 15 

  guarda-chuva               x                         1 5 

  Balanço                             x           1 5 

  poste de energia                                     x   1 5 

  Número mínimo de vezes que os elementos antrópicos aparecem nos desenhos 11   
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Já os elementos de fauna que mais estiveram presentes  foram patos e pássaros (sem 

especificar o nome), contudo, ambos estiveram presentes em apenas 15% dos desenhos. 

Outros pássaros especificados também ocorreram, todos em apenas um dos desenhos, a saber: 

beija-flor, urubu e bem-te-vi. Interessante notar que animais domésticos, abundantes 

noassentamento, não foram representados como parte da natureza (mais adiante veremos que 

estes foram os mais citados nas entrevistas), nem tampouco animais que as crianças citaram 

que causam medo, como cobras, jacarés e aranhas (mais adiante também veremos que foram 

tanto citados nas entrevistas quanto representados nos mapas coletivos). 

Os elementos aqui denominados “naturais” foram também muito representados nos 

desenhos. Sobressaíram-se sol e nuvens, com 75% de ocorrência nos desenhos cada, seguidos 

de chuva, com 25% de ocorrência (Figura 4.4). 

 

 

 

Figura 4.4 – Parte de desenho em que os três elementos naturais mais representativos estão presentes: sol, 

nuvens e chuva (Desenho feito por E10f). Acervo do autor. 

 

 

Já para os elementos antrópicos, pouco representados no total, sobressaíram-se os 

desenhos das casas das crianças, com 30% de ocorrência (Figura 4.5). Interessante notar que 

nenhuma das seis crianças que representou sua casa possuía menos de 12 anos, o que pode 

indicar que a inserção do homem no conceito de natureza, para a realidade local, se inicia por 

volta desta idade.  
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Figura 4.5 – Parte de desenho em que as casas são representadas, inclusive com o número da residência 

(Desenho feito por A12m). Acervo do autor. 

 

 

A figura humana ocorreu em apenas 3 desenhos, em um dos casos a criança 

representou a sua mãe (R12f) e em outro o pai (P11m), e um representou uma menina 

“qualquer” (K13m)(Figura 4.6). Sans (1987, p.40) afirmam que o desenho infantil é 

“impulsionado pelo desejo de representação dos objetos e temas em seu desenho, que nos 

revelam claramente as experiências vividas pela criança”, assim, podemos inferir que a 

representação dos pais na natureza reflete a observação da criança de que os pais estão sempre 

em contato com a mesma, e que, por isso, devem ser representados como parte dela. 

 

 

Figura 4.6 – Parte de três desenhos em que seres humanos são representados. A) Desenho de R12f, tarja 

branca omitindo o nome da mãe; B) Desenho de K13m; C) Desenho de P11m, tarja branca omitindo o 

nome do pai. Acervo do autor. 

  

 

A figura humana pode refletir ainda uma visão conservacionista da natureza, em que o 

homem está incluso no ambiente e em “harmonia” com o mesmo, a exemplo da Figura 4.6b, 

em que uma menina é representada cheirando uma flor – ato de prazer. Ou mesmo refletir a 

tendência inconsciente do ser humano de se relacionar com a natureza, de ser atraído por 
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outras formas de vida e pela biodiversidade: conhecida como biofilia (PASA, 2010). 

Inclusive, segundo Filgueira (2007), o sentimento de biofilia pode também contribuir para a 

construção de uma visão conservacionista já que conduz à idéia de proteção dos ambientes e 

das espécies. 

Elementos de lazer só estiveram presentes claramente em um dos desenhos, de R12f, 

em que um balanço amarrado a uma árvore foi representado (Figura 4.7). Isso reforça ainda 

mais que a natureza tem sido encarada como algo “contemplativo” pelas crianças, afinal, nem 

mesmo no lazer esta tem se enquadrado. 

Houve ainda destaque para um poste de energia elétrica em um dos desenhos no qual a 

casa estava representada (Figura 4.8). Pode-se explicar o fato dos demais desenhos não 

apresentarem este “artefato” pelo pouco período de tempo que a iluminação pública foi 

instalada no local (segundo semestre de 2011), e evidencia-se o valor que esta criança atribuiu 

a este benefício infraestrutural recente. 

 

 

Figura 4.7 – Parte do desenho de R12f, representando momento de lazer associado à natureza. Acervo do 

autor. Acervo do autor. 

 

 

Figura 4.8 – Parte do desenho de E14m, representando iluminação pública recente no local. Acervo do 

autor. Acervo do autor. 
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4.3.2 Mapas coletivos 

 

Os mapas foram escolhidos por serem eficazes na compreensão de sistemas locais de 

apropriação dos recursos, permitindo visualizar claramente as representações mais 

importantes dos recursos naturais locais (SIEBER, ALBUQUERQUE, 2010). Além disso, 

permitir a construção do próprio mapa através do desenho é eficaz a partir do seis anos de 

idade, pois, é nesse momento que a criança inicia o processo de representação do real em seus 

desenhos, enfocando as influências da cultura na qual está inserida e transmitindo uma escala 

de valores a personagens, locais e objetos (SANS, 1987). 

Quando da elaboração dos mapas ocorreu a seguinte organização: espontaneamente, as 

crianças se agruparam em dois grupos masculinos (um com idades entre oito e 10 anos – 

Mapa A, outro entre 12 e 14 – Mapa B) e um grupo feminino (com meninas de 10 a 14 anos – 

Mapa C) (Figura 4.9). Os grupos masculinos foram compostos por cinco crianças cada e o 

grupo feminino por quatro delas. Nem todas as crianças participaram desta etapa (14 de um 

total de 20, ou por se recusarem ou por precisarem se ausentar no momento da atividade). 

Os três mapas tiveram 39 elementos distintos representados (sem contar as repetições 

de elementos) (Tabela 4.2). Comparando-se os três mapas verifica-se que apenas o peixe 

tambaqui e a árvore coqueiro são comuns a todos. Além destes, em comum entre os mapas A 

e B há apenas um elemento, entre A e C quatro e entre C e B sete. Para elementos exclusivos 

para o mapa A encontraram-se 11 elementos, seguido do mapa C com oito e do mapa B com 

quatro (Tabela 4.3). 

 

 

Figura 4.9 – Confecção dos mapas coletivos representando o Assentamento Agroextrativista São Sebastião 

e arredores. Acervo do autor. 
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Tabela 4.2 – Lista de elementos presentes nos mapas confeccionados por crianças do 

Assentamento Agroextrativista São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Fonte: dados de pesquisa. 

MAPA A MAPA B MAPA C 

Traíra Cobra Coral Canoa Coqueiro Canoa Tainha 

Tambaqui Cobra Jaraú Jacaré Cobra Jacaré Facona 

Xira Camaleão Pato Tatu Pato Mata 

Piaú Tatu Camarão Caminho roça Tambaqui Goiabeira 

Pescar Cajueiro Tambaqui Roça Xira Mangueira 

Homem Mangueira Campo futebol Bicas/Lagoas Camarão Cemitério 

Cobra Jibóia Pitú “Polpa” Flor Apracú Casas Alagamar 

Coqueiro Viveiro peixes Cajueiro Árvore Traíra Casas PAE 

Casa PAE Matar cobra Bueiro/Ponte  Cará Bueiro/Ponte 

Carro    Campo futebol Poluição 

    Bica Coqueiro 

    Rios Flor 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 – Comparação entre os mapas A, B e C, confeccionados pelas crianças do 

Assentamento Agroextrativista São Sebastião – Pirambu/SE, mediante análise de 

presença/ausência de elementos. Fonte: dados de pesquisa. 

TODOS Tambaqui e Coqueiro 

EXCLUSIVOS 

Mapa A Mapa B Mapa C 

Piaú, Cobra jibóia, 

Cobra coral, Cobra 

Jaraú, Camaleão, Pitú, 

Viveiro de peixes, Matar 

cobra, Pescar, Homem, 

Carro 

“Polpa”, Caminho da 

Roça, Roça, Árvores 

Apracú, Cará, Tainha, 

Facona, Mata, 

Goiabeira, Cemitério, 

Casas Alagamar 

COMUNS 

Mapas A e B Mapas A e C Mapas C e B 

Tatu Traíra, Xira, Cajueiro, 

Mangueira 

Canoa, Jacaré, Pato, 

Camarão, Campo 

futebol, Bueiro/Ponte, 

Flor 
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Analisando a Tabela 4.3 é possível inferir algumas questões. Primeiramente, 

considerando os elementos exclusivos para cada mapa, verifica-se que, as crianças com menor 

idade que elaboraram o Mapa A citaram um maior número de espécies de cobra (Figura 4.10), 

e evidenciaram outros elementos de fauna não citados pelos demais como o peixe Piaú e o 

réptil Camaleão (Interessante notar que todas as cobras foram desenhadas próximas a 

cajueiros). A representação de cobras por parte dos meninos de menor idade provavelmente 

reflete o medo mais facilmente incutido nas crianças - no corrente ano houve dois casos fatais 

devido à ataque de cobras no povoado vizinho, Alagamar. O Mapa A foi ainda o único mapa a 

representar ações, na forma de “homem pescando” e “matar cobra”, além da representação do 

ser humano sozinho (Figura 4.11). 

 

 

 

Figura 4.10 – Duas representação de espécies de cobra presentes no Mapa A, confeccionado por meninos 

de 8 a 10 anos, moradores do Assentamento Agroextrativista São Sebastião. Acervo do autor. 

 

 

 

Figura 4.11 – Duas representação de “ações” presentes no Mapa A, confeccionado por meninos de 8 a 10 

anos, moradores do Assentamento Agroextrativista São Sebastião, Pirambu, Sergipe (à esquerda “matar 

cobra” – tarja branca cobrindo o nome da criança - e à direita “pescando”). Acervo do autor. 
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 Já no Mapa B, elaborado por meninos de 12 a 14 anos, o destaque vai para os 

elementos exclusivos relacionados ao sustento familiar. Somente neste mapa esteve presente a 

“Polpa” (nome local que os moradores dão à uma casa com estrutura para produção e 

beneficiamento de polpa de mangaba, que, no entanto, ainda não funciona plenamente devido 

á falta de água, por enquanto apenas servindo como local de reuniões e para fabricação de 

doces e licor de mangaba) bem como o caminho que segue para as roças e as roças em si 

(Figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12 – Representação de dois caminhos para a roça (A e B) e da roça (C) presentes no Mapa B, 

confeccionado por meninos de 12 a 14 anos, moradores do Assentamento Agroextrativista São Sebastião, 

Pirambu, Sergipe. Acervo do autor. 

 

 

 Isso indica uma maior participação das crianças a partir de 12 anos nos assuntos 

relacionados à subsistência da família. É mais comum no assentamento que as crianças do 

sexo masculino acompanhem os pais nas atividades de roça, pesca e caça. Também podemos 

evidenciar esse fato pela presença do Tatu apenas nos mapas representados por meninos (A e 

B), visto que o tatu é uma caça comum na região. 

 Em contrapartida, os elementos exclusivos do mapa C, elaborado pelas meninas, são 

mais voltados à distintas espécies de peixes e à maior ligação das crianças do sexo feminino 

com o povoado e as residências (tanto no povoado Alagamar quanto no PAE). O primeiro fato 

pode ser explicado não pela participação nas atividades relacionadas à pesca por parte das 

meninas, mas sim, pelo preparo dos alimentos em que tomam parte desde novas.  
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Já a maior ligação com as casas e o povoado vizinho, na forma da representação de 

casas no povoado e no PAE e do cemitério local (Figura 4.13), demonstra que as crianças do 

sexo feminino, por não participarem tão ativamente de atividades de roça, ficam mais ligadas 

à comunidade vizinha, onde se encontram muitos de seus parentes (quando os pais saem o dia 

inteiro para trabalhar deixam os filhos pequenos e filhas na casa de conhecidos).  

 

 

Figura 4.13 – Representação das casas do povoado Alagamar e das casas do PAE São Sebastião, no Mapa 

C, elaborado por meninas de 10 a 14 anos moradoras do local. Acervo do autor. 

 

 

Constata-se que, para elas, o núcleo urbano do PAE e o povoado Alagamar deixam de 

ser apenas espaço, notável apenas pelas características físicas do ambiente, e passam a ser 

lugar, um local onde possuem referência, onde existem significados que agregam valores 

obtidos com a vivência cotidiana e os sentimentos envolvidos (CAVALCANTE, NÓBREGA, 

2011). A construção de uma identidade de lugar pode já ter sido efetivada ou estar em 

andamento, na medida em que se relaciona a “um conjunto de cognições e ao estabelecimento 

de vínculos emocionais e de pertencimento relacionados aos entornos significativos para o 

sujeito” (MOURÃO, CAVALCANTE, 2011). 

 Sobre o trabalho infantil em unidades agrícolas familiares, deixando de lado a 

discussão sobre a exploração infantil, Schneider (2005) afirma que, na maioria das vezes, 

trata-se na verdade do fato de que o trabalho das crianças possui um sentido pedagógico e 
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formativo da personalidade, visto que, a maneira principal de se formar um novo agricultor 

ainda é o aprendizado prático através do saber-fazer passado de pai para filho. 

Ainda, sobre a divisão do trabalho por sexo e idade, Brumer (2004) afirma que estudos 

diversos concluem que tanto a mulher quanto as crianças e os jovens ocupam posições 

subordinadas, em que seu trabalho geralmente é encarado como “ajuda”, ainda que trabalhem 

junto e que exerçam as mesmas atividades que os homens. Assim, o auxílio das filhas nas 

atividades do lar reflete ainda o maior domínio da mulher e autonomia nesta esfera (Brumer, 

2004), e ao contrário, o acompanhamento dos meninos aos pais em atividades agrícolas reflete 

o domínio do homem sobre este setor.  

Deste modo as meninas são mais “treinadas” a exercer atividades domésticas, apenas 

esporadicamente acompanhando toda a família quando da época das plantações e da colheita, 

em que é necessário todo o contingente familiar para aumentar a produção, enquanto os 

meninos são “treinados” a participar das atividades e de exercer o papel de provedor e 

sustentador da família através do trabalho mais intensivo no campo. 

Ocorre ainda no Mapa C, uma localidade identificada como poluição (Figura 4.14). 

Ao perguntar às crianças que lugar era esse, estas afirmaram que não era um lugar específico, 

mas sim, que se lembraram de alguns pontos na comunidade em que ocorrem lixo e “água 

suja” e os representaram. O fato da representação da poluição indica que há um indício de 

percepção da necessidade da conservação do ambiente natural no grupo de meninas. 

 

 

Figura 4.14– Representação de local com presença de poluição, no Mapa C, elaborado por meninas de 10 

a 14 anos moradoras do PAE São Sebastião, Pirambu, Sergipe. Acervo do autor. 
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4.3.3 As entrevistas individuais  

 

 O início do diálogo estabelecido durante as entrevistas teve como base os desenhos 

que as crianças haviam representado sobre natureza. Cada criança teve seu próprio desenho 

reapresentado e, a partir dos elementos presentes, seguiu-se ao primeiro bloco de 

questionamentos.  

A primeira questão do Bloco I foi “O que é a natureza pra você?”, e, a partir dela, foi 

possível distinguir três diferentes DSC‟s (Discursos do Sujeito Coletivo), com base nas 

seguintes idéias-centrais (IC) e exemplos de expressões-chave (Ech): 1) IC = biodiversidade 

da mata: Ech – “é os matos, as roças”, “as flores, as frutas”, “a natureza é cheia de coisas”; 2) 

IC = idealização da natureza: Ech  - “é o espaço livre”, “não tem espinho nem mato, só 

flores”; 3) IC = místico-religiosa: Ech – “elemento criado por Deus”. Assim, os DSCs ficaram 

construídos da seguinte maneira: 

 

DSC¹ “A natureza é cheia de coisas, é as plantas, os matos, a roça, as 

árvores e frutas, as flores, as borboletas e pássaros e os rios” 

DSC² “A natureza é o espaço livre que não tem nem espinho nem 

mato, só flores” 

DSC³ “A natureza é um elemento criado por Deus” 

 

Das crianças entrevistadas, 25% não responderam a essa pergunta, pois afirmaram não 

saber. As demais se enquadraram nos DSC‟s acima, nas seguintes proporções: 65% no DSC¹, 

e uma para cada DSC² e DSC³. Verifica-se então que os DSC‟s 2 e 3 são destoantes do 

discurso da maioria das crianças, que definem a natureza puramente em função de sua 

biodiversidade.  

A segunda pergunta do Bloco I foi “Quando você pensa na natureza você pensa 

em/lembra de quê?”. Novamente foi possível agrupar as respostas em três DSC‟s com base 

em: 1) IC = utilitarista: Ech - “lembro da roça”, “penso em tirar um fruta e fazer suco”; 2) IC 

= elementos de flora-fauna: Ech – “penso na mangueira, na mangaba, na goiaba, coqueiro”; 3) 
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IC = contemplativa: - Ech – “ela é bonita, tem vida”. Deste modo, os DSC‟s pra esta pergunta 

ficaram assim construídos: 

 

DSC
4
 “eu lembro da roça, penso em tirar uma fruta pra fazer suco ou 

nas flores que uso pra fazer perfume” 

DSC
5
 “eu penso nas flores, nas árvores e mato, nas fruteiras de 

manga, mangaba e coco; lembro das formigas, do tatu, dos cavalos e 

do boi, das galinhas e patos, e também das cobras” 

DSC
6
 “eu penso que ela é bonita, que tem vida!” 

 

 O DSC
5
 foi nitidamente o mais comum entre as crianças, novamente a idéia central de 

percepção da mata como elementos de flora-fauna, com 60% das crianças enquadradas. No 

entanto, surge um novo DSC com 15% das crianças incluídas, o da IC utilitarista: DSC
4
, onde 

as crianças atribuem aos elementos de flora-fauna algum sentido de uso, de recurso. Além 

disso, aqui, novamente, apenas uma criança tem uma visão contemplativa, idealista da 

natureza, revelada no DSC
6
. 

A idéia de natureza como um conjunto de elementos faunísticos-florísticos foi 

encontrada em outros trabalhos, a exemplo do estudo com crianças mexicanas feito por 

Barraza e Ceja-Adame (2005), onde 52,2% das crianças perceberam a natureza apenas como 

um conjunto de recursos faunísticos e florísticos, separados das dinâmicas e relações 

existentes na natureza. O autor afirma que esta visão limitada em grande parte é devido às 

visões específicas e estreitas vigentes nas escolas. Já a visão utilitarista da natureza, no PAE 

São Sebastião com apenas 15% das crianças incluídas, foi mais visível no trabalho de Barraza 

e Pineda (2003), no México. Um dos grupos entrevistados apresentou 62% de respostas 

enquadradas na idéia de que a natureza é um lugar que provê benefícios. 

 A última pergunta do Bloco I foi mais direta: “O que você usa que vem da natureza?”. 

E, desta vez, apenas um DSC ficou visível, a partir da IC de recursos alimentícios frutíferos: 

 

DSC
7 

“eu uso as plantas, as árvores cheias de frutas: chupo manga, 

como coco e banana, goiaba, jaca, acerola, abacaxi, mamão...” 
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 Enquanto o Bloco I de questões procurou enfocar uma visão global de natureza, o 

Bloco II buscou conhecer a visão que as crianças têm do seu próprio meio natural, nomeado 

comumente por elas mesmas de “Mata”. A primeira pergunta foi semelhante à segunda do 

Bloco I, a saber, “Quando você pensa na Mata você pensa em/lembra de quê?”. Nas respostas 

a esta pergunta (20% crianças não responderam) novamente apenas um DSC de IC focada na 

biodiversidade ficou evidente, com a diferença de que a fauna ficou mais manifesta: 

 

DSC
8 

“eu penso na natureza, nas árvores, coqueiros, frutos e 

goiabeira. Penso também no riacho, gato do mato, camaleão, sardão 

(é o camaleão, mas sem as pontas nas costas), jacaré...e tem cobra 

caninana, cobra coral, passarinhos (bem-te-vi, padre, rolinha, anu 

preto), macaco, araçá e coquinho...um mundo de coisas!" 

 

A segunda pergunta do Bloco II buscou averiguar se as crianças possuem 

conhecimento da classificação que os pais atribuem a diferentes locais da Mata do PAE São 

Sebastião: “Existe mais de um tipo de Mata no Assentamento?”. Aqui não cabe o DSC, por 

ser uma pergunta muito direta, assim, verifica-se que: 25% das crianças não souberam 

responder, 15% afirmaram que não há diferença, e 60% afirmaram que há diferença. No 

entanto, destas últimas, apenas 50% souberam explicar quais eram os tipos diferentes de Mata 

de acordo com o que os adultos classificam. A outra metade apenas citou ausência/presença 

de espinhos, flores, e altura das árvores. Os depoimentos abaixo refletem os conceitos que 

mais se aproximam da classificação atribuída pelos pais dessas crianças. 

 

"Sim, tem um tipo que é a batinga, onde pega as lenha" K7m 

"tem a batinga, que é uma roça onde parte é magueira, outra 

coqueiro, outra plantas...na lagoa grande tem matas grandes e altas e 

outras finas, nesta só tem plantas" C10f 

"sim, tem caatinga, batinga...na caatinga tem areia branca" E10f 
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“é diferente, tem as matas de alto de areia e as de brejo...a do alto 

tem de todo tipo, menos as que tem no brejo”A12m 

 

 Os pais das crianças classificam a mata nativa local em pelo menos quatro tipos 

diferentes: caatinga (cientificamente, a restinga), batinga (local que já foi roça e hoje está em 

processo de sucessão ecológica), mata (ou floresta, adensamento de árvores altas) e 

brejo/vazante (margens dos rios, úmidas em alguns pontos e sujeitas e cheias). O fato de as 

crianças não conhecerem com exatidão a distinção entre esses ambientes aponta para uma 

possível fragmentação no conhecimento, que pode levar à perda de conhecimentos adquiridos 

à muito de geração a geração. 

 A última questão do Bloco II buscou saber se as crianças consideravam alguma 

parte/elemento da Mata mais importantes. Nas respostas, 10% das crianças citaram a roça 

como parte mais importante da mata, isto é, incluindo o cultivo dos pais como parte da 

biodiversidade da mata do assentamento. Outras 25% afirmaram não saber se há algo mais 

importante e as demais (65%) afirmaram que tudo é importante na mesma intensidade, 

conforme exemplos abaixo:  

 

"a floresta, a roça, o canteiro pra plantar maniva, o capim" M9m 

"não, tudo é igual" W11f 

"acho que não, porque tudo é importante” H12m 

 

 O conceito de importância igualitária dos diferentes componentes da natureza já reflete 

uma consciência (talvez não tão consciente) de que, nos ecossistemas, tudo está relacionado. 

No entanto, este conceito não é ainda claro, como Barraza e Ceja-Adame (2005) também 

averiguaram em seu estudo com crianças de ensino fundamental no México, onde 

encontraram que apenas 1,8% das crianças perceberam a complexidade da natureza enquanto 

ecossistema. 

 O Bloco III teve por objetivo saber as preferências das crianças no reino animal e 

vegetal, bem como as espécies das quais não gostam. Quanto à flora, 14 crianças (70%) 

afirmaram gostar mais de algum tipo de fruta, devido ao paladar, sendo que quatro delas 
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escolheram uma espécie exótica, a maçã, como sua predileta. Três meninas elegeram as flores 

como suas prediletas, devido ao cheiro e a beleza, e um menino elegeu a mangueira como sua 

preferida, não pelas frutas, mas porque é “boa de subir” (W8). Uma das crianças não 

conseguiu decidir-se e afirmou que gostava de todas as plantas. 

 As crianças elegeram as espécies da flora que não gostam também em grande parte 

pelo paladar. Das 20 crianças 55% citaram frutas às quais não apreciavam o sabor. Cinco 

crianças (25%) afirmaram não haver espécies de plantas que considerassem ruins/não 

gostasse; duas citaram espécies danosas como as não prediletas, a saber, comigo-ninguém-

pode (Dieffenbachia amoena Bull., devido ao veneno) e plantas com espinhos (devido aos 

machucados causados). E, por último, uma criança expressou um “desgosto” no mínimo 

interessante, quando afirmou: “eu não gosto de capim [do que é plantado e dado ao animais] 

porque eu não como” (J10m). 

 Diferente dos desenhos e mapas, onde nenhum animal doméstico apareceu, os animais 

que as crianças mais gostam são animais domesticados. Apenas uma criança não soube dizer 

qual o seu animal preferido. As demais citaram cavalos (8), vaca e boi (2), coelho (2), 

cachorro (4), gato (1), besta/mula (1) e um animal não presente na região, o elefante (1). O 

gostos se enquadraram na amizade demonstrada pelo animal (20% das citações, a exemplo de 

“cachorro, porque chama pra ele ir pra algum lugar e ele vai” A12m), na beleza do animal 

(40% das citações, a exemplo de “eu gosto de cavalo e vaca, porque é mais bonito” A8m) e na 

funcionalidade do animal (35% das citações, a exemplo de “cavalo, porque ajuda a carregar as 

mandioca” J10m).  

É interessante que, livres para responder sobre sua predileção sobre qualquer animal, 

as crianças optem por animais que lhes diminuem o trabalho ao invés daqueles que lhes 

proporcionam prazer. Todos os animais citados como não apreciados pelas crianças foi devido 

ao medo ou receio que têm do “bicho”. Por exemplo, foram citadas cobras (2), gatos que 

arranham (3), burro que dá coice (2), dentre outros. 

O Bloco IV de perguntas buscou elucidar a relação estabelecida entre as crianças e as 

atividades comumente desenvolvidas pelos pais. A primeira pergunta foi “O que a roça dos 

seus pais é/significa pra você?”. Vinte e cinco por cento (25%) das crianças não 

souberam/quiseram responder, mas as demais, todas, se enquadraram em um discurso coletivo 

que tem como IC a roça como meio de subsistência. Através das Ech foi possível elaborar o 

DSC abaixo. 
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DSC
9
 “A roça significa tudo porque agente se sustenta através dela, é 

o meio de sobreviver. Ela produz os alimento, com a mandioca que 

faz farinha, a mangaba...vem tudo de comer e é bom pra saúde” 

 

 A segunda pergunta questionou quais os produtos plantados na roça, e todas as 

crianças citaram mais de cinco produtos diferentes, inclusive realmente demonstrando 

conhecer épocas de plantio e colheita, como podemos verificar através da frase “lá produz 

muita coisa, mas por enquanto não está dando” (R12f). A análise das duas últimas perguntas 

permite entender que, desde novas, as crianças são levadas a entender a importância dos 

recursos vindo da roça para a sobrevivência da família, ainda que possam não se atrair pelas 

atividades relacionadas à mesma. 

 A última pergunta do Bloco IV foi uma pergunta múltipla: “Você ajuda seus pais? 

Onde? Como? Você gosta de ajudar?”. Apenas duas crianças afirmaram que não ajudava em 

nada, porque não gostavam. As demais ajudavam no plantio e colheita na roça (16), na 

limpeza do quintal (5), nas atividades domésticas como lavar roupas e pratos e varrer (11). 

Observou-se que tanto meninos quanto meninas geralmente fazem as mesmas tarefas, porém, 

ambos reclamaram quando tinham que exercer a tarefa comumente atribuída ao sexo oposto, 

exemplificando como desde novos a cultura impõe a divisão de tarefas, como se pode 

verificar nos exemplos de comentários abaixo. 

 

“em casa eu não gosto de ajudar” A8m 

“eu não gosto de roçar, porque não sou homem” E10f 

 

 O Bloco V foi composto de três perguntas: O quê você mais gosta de fazer? O que 

você mais gosta no assentamento? O que você menos gosta no assentamento? (Tabela 4.4). 

Analisando a tabela é possível verificar que as respostas para a primeira pergunta estão 

diretamente ligadas a atividades de lazer. Na segunda, além das atividades de lazer, aparecem 

casas de parentes, e destacam-se dois comentários sobre “não ter o que fazer” no PAE (M9m, 

E14m). Quando questionadas sobre o quê não gostam no assentamento, 55% das crianças 

afirmaram que gostam de tudo, que nada é ruim. Isso mostra a satisfação com o ambiente em 
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que vivem, encontrada nesta faixa etária. Os que afirmaram não gostar de algo, tiveram razões 

como brigas, ou apenas citaram coisas de comer que não gostam ou das tarefas domésticas. 

 O último bloco teve apenas uma pergunta, a fim de verificar se as crianças 

pretendem ou não continuar no assentamento após a fase infantil: “O quê você quer ser 

quando crescer?”. A maioria das crianças almeja empregos fora do assentamento: quatro 

meninos querem ser jogadores de futebol; duas meninas querem ser bailarinas; uma menina 

quer ser médica; três  

meninos querem ser policiais; um menino quer ser motorista; três meninas querem ser 

professoras. Uma menina expressou explicitamente que quer trabalhar fora do assentamento: 

“quero trabalhar de qualquer coisa fora do assentamento pra ajudar minha mãe” (T14f), 

demonstrando que não vê oportunidades futuras para si mesma no local em que vive. 

Apenas um menino afirmou que quer ser trabalhador na roça, e três crianças 

afirmaram não saber o que querem ser quando crescerem, mas, ressaltaram que pretendem 

permanecer no assentamento; uma menina disse que quer “ser mulher e trançar chapéu” 

CR10f, notadamente se espelhando a profissão da mãe. A proporção de profissões almejadas 

fora do assentamento  em oposição à permanência nele (75 e 25%) evidencia claramente que 

as crianças não sonham com o modo de vida que os pais levam. Fica a indagação: porquê 

anteriormente muitas afirmaram gostar de tudo no PAE mas não almejam permanecer no local 

após adultas? 

 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 As crianças do PAE São Sebastião demonstraram que conhecem a flora e fauna da 

região, no entanto, ao enfatizarem espécies de origem exótica e ao enquadrarem a natureza em 

uma visão predominante de elementos de flora-fauna, associando minimamente estes recursos 

ao uso potencial humano, indicam que não compreendem a visão agroextrativista em que o 

Assentamento São Sebastião está inserido. 

 A visão de uma natureza “intocável” não permite que as crianças visualizem a 

potencialidade de manejo dos recursos naturais locais, dificultando que cresça com elas o
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Tabela 4.4 – Respostas dadas por crianças do Assentamento Agroextrativista São Sebastião ao Bloco V de perguntas da entrevista semi-estruturada. 

CRIANÇAS 

O quê você mais gosta de 

fazer? O que você mais gosta no assentamento? O que você menos gosta no assentamento? 

K7m Jogar bola Estudar Brincar de pega-pega 

T8f Dançar Da casa dos avós Das brigas entre os colegas 

M8m Jogar bola Estudar De comer 

A8m Jogar bola Brincar de pega-pega Gosto de tudo 

K8f Estudar, fazer dever, leitura Árvores, plantas, mangabeira Pode ser de comida? Nem de mangaba nem de coco 

W8m Dormir Brincar Não tem nada de ruim 

J8m Ajudar meu avô As comidas de minha vó Gosto de tudo 

M9m Brinca de bola e carro Da roça. É melhor que ficar em casa sem fazer nada De ajudar a varrer a casa. Do carrapicho porque gruda na roupa, fura 

C10f Brincar de bola Dos meninos que são ousados De brincar aqui, porque fico melada de areia 

CR10f Lavar roupa Dos geladinhos Não tem nada de ruim 

E10f Ajudar as pessoas Das plantas Da mangabeira. Porque quando tira as mangabas, a mão fica melada 

P11m Brincar de bola De brincar de pegar pareia Gosto de tudo 

W11f Estudar Brincar Não tem nada de ruim 

H12m Brincar  Jogar de bola Gosto de tudo 

R12f Assistir televisão Nada, porque o pai não deixa sair Gosto de tudo 

A12m Jogar bola Não sei Não sei 

K13f Jogar de futebol D hora de brincar Não sei 

A14m Jogar de bola Brincar de bicicleta Gosto de tudo daqui 

E14m Dar banho nos cavalos Nada, porque não tem nada pra fazer Nada, gosto de tudo 

T14f Estudar Passear pelo assentamento Gosto de tudo 
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desejo de permanecer na localidade após a idade adulta por não visualizarem alternativas de 

melhoria de condições de vida. 

 Atrelado a estes conceitos vagos ressalta-se que pode estar havendo a uma abordagem 

pedagógica conservadora da educação formal na localidade, não permitindo aos alunos de 

ensino fundamental uma reflexão acerca do meio ambiente que os cerca mediante conceitos 

de ecossistema e sustentabilidade ambiental. 

 Mais estudos se fazem necessários atrelados a atividades que envolvam as crianças 

com as realidades socioeconômicas e ambientais do local, a fim de, desde a infância, construir 

bases sólidas que permitam reavivar e manter os conhecimentos relativos ao ecossistema do 

Assentamento Agroextrativista São Sebastião. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento e livre esclarecimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre conhecimento popular como 

informante. Após ser informado e esclarecido sobre a pesquisa em questão assine ao final deste 

documento, no caso de aceitar fazer parte da mesma. O documento está em duas vias, para que uma 

cópia fique com você e outra com o pesquisador responsável. Caso não seja seu desejo participar desta 

pesquisa você não será punido de nenhuma forma. Quaisquer dúvidas você pode procurar o Comitê da 

Universidade Federal de Sergipe.  

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Título da pesquisa:  

“Conhecimento etnobotânico no assentamento agroextrativista São Sebastião, Pirambu, 

Sergipe”. 

Pesquisadores: Débora Moreira de Oliveira, Laura Jane Gomes 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): XXXXXXXX 

Assinatura dos pesquisadores: 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, ____________________________________________________________, RG/CPF 

_____________________, concordo em participar do estudo acima citado como informante, 

disponibilizando informações de interesse da pesquisa tais como relatos e fotografia, desde 

que estas não me exponham perante a comunidade. Declaro que fui devidamente informado e 

esclarecido pela pesquisadora Débora Moreira de Oliveira sobre os diversos aspectos da 

pesquisa e os procedimentos nela envolvidos, bem como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que meu consentimento em participar do 

estudo pode ser retirado a qualquer momento sem que isto ocasione qualquer tipo de 

penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência. 

 

______________________________________________________________________ 

Local e data 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável 
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APÊNDICE B – Entrevista para levantamento de dados socioeconômicos 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA NO PAE SÃO-SEBASTIÃO 

Dados Sócio-econômicos 

Número/Cor da Casa: Data: 

Pesquisador: 

 

1. DADOS PESSOAIS DO ENTREVISTADO 

a. Qual o seu nome? (Nome do conjugue também) 

 

b. Qual a sua idade? 

 

c. Há quanto tempo você mora no Assentamento? 

 

d. Você nasceu em qual cidade/estado? 

 

e. Você possui alguma profissão/ Quais atividades você faz no seu dia-a-dia? 

 

2. DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

a. Até que ano você estudou? 

 

b. Você sabe dizer qual é a renda mensal média na sua família? 

 

c. De onde vocês retiram o sustento?  

 

3. DADOS QUANTO AO SANEAMENTO BÁSICO 

a. Na sua casa existe abastecimento de água? (companhia de saneamento ou poço?) 

- fazem tratamento da água? 

 

b. Para onde vai o esgoto na sua casa? (Lançamento in natura / Fossa / Rede de esgoto) 

 

c. O lixo é recolhido na sua rua/Quantas vezes? Se não, o que faz com ele? 

 

4. ESTRUTURA SOCIAL (familiar) 

a. Qual o número de moradores na sua casa? Quantos adultos? Quantas crianças (estão na 

escola?) ? 

 

b. Quantos desses moradores possuem salário/renda? 

 

c. Existe alguém que já é aposentado? 

 

d. Sua família recebe algum tipo de auxílio social/ajuda do governo? 

 

5. QUAIS ESPÉCIES DE PLANTAS VOCÊ UTILIZA NO SEU DIA-A-DIA? 

 

ANOTAÇÕES: 
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APÊNDICE C – Entrevista para levantamento de espécies conhecidas 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA NO ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA SÃO-SEBASTIÃO 

Sobre o conhecimentos e uso das plantas - GERAL 

 

 

Pergunta base: Quais plantas você conhece? Quais as que você mais utiliza no seu dia-a-dia? 

 

Nome Popular Categorias Indicação Parte Usada Modo de Uso Local em que coleta 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

Número/Cor da Casa: Data: 

Pesquisador: 

NOME DO ENTREVISTADO 
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APÊNDICE D – Entrevista para levantamento de dados de espécies combustíveis 

 

Nº CASA:                               NOME:  

 

                          (  ) CANDEIA            (  ) CAMBOTÁ            (  ) MURICI B.            (  ) BIRIBA           (  ) MURICI            (  ) GOBIRABA 

 

 

DESSAS 6 PLANTAS PRA QUEIMAR, QUAL É A MELHOR? DÊ O NÚMERO 1 PARA A MELHOR DE TODAS, O NÚMERO 2 PARA 

A QUE FICAR EM SEGUNDO LUGAR, E ASSIM POR DIANTE, ATÉ O NÚMERO 6. 

 

 

O QUE FEZ VOCÊ DAR O NÚMERO 1 PARA A MELHOR ESPÉCIE? O QUÊ QUE FAZ A LENHA SER MELHOR? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

E O QUE FEZ VOCÊ DAR O NÚMERO 6 PARA A PIOR ESPÉCIE? O QUÊ QUE FAZ A LENHA SER PIOR? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

VOCÊ GOSTARIA DE TER PÉS DE PAU DE LENHA PLANTADOS NO SEU LOTE OU NO SEU QUINTAL? PORQUÊ? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ONDE CADA LENHA É USADA? TEM ALGUMA DIFERENÇA? 

 

 

 

ANOTAÇÕES: 
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APÊNDICE E – Entrevista para levantamento de dados dos quintais 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA NO ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA SÃO-SEBASTIÃO 

Dados sobre os quintais 

Número/Cor da Casa: Data: 

Entrevistado: 

 

6. SOBRE A IMPORTÂNCIA DO QUINTAL 

 

f. Qual a importância do quintal para a sua família? Como ele ajuda? 

 

 

g. Comparando o quintal, o lote e a mata, qual é o mais importante para a sua família? Por quê? 

 

 

7. SOBRE O ENVOLVIMENTO FAMILIAR NO MANEJO DO QUINTAL 

 

d. Quais membros da sua família participam do cuidado com o quintal? 

 

 

e. Algum membro da família cuida mais do quintal do que o outro? Como? 

 

 

f. Existe alguma diferenciação de tarefas? Qual? 

 

 

8. SOBRE AS TÉCNICAS DE MANEJO 

 

d. O que você faz para cuidar do seu quintal? 

 

 

e. Com quem você aprendeu a fazer essas coisas? 

 

 

f. Existe alguma espécie que tenha tratamento especial? Qual(is)? 

 

 

9. O QUÊ VOCÊ GOSTARIA DE ACRESCENTAR/RETIRAR PARA MELHORAR O SEU 

QUINTAL? 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES:  
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APÊNDICE F – Entrevista para levantamento de dados com crianças 

 

ENTREVISTA ESTRUTURADA APLICADA JOVENS MORADORES DO PAE SÃO SEBASTIÃO COM IDADE 

ESCOLAR COMPATÍVEL AO ENSINO FUNDAMENTAL (DE 7 A 14 ANOS). A partir dos desenhos pré-

confeccionados foi estabelecido um diálogo em que se inseriram claramente os seguintes questionamentos: 

1) NATUREZA (avaliar a percepção global) 

1a - O que é natureza pra você? 

1b - Quando você pensa na Natureza, você pensa em (lembra de) quê? 

1c - O que você usa/não usa que vem da Natureza? 

2) MATA (avaliar a percepção local) 

2a - Quando você pensa na Mata aqui do assentamento, você pensa em (lembra de) quê? 

2b - Existe mais de um tipo de Mata no Assentamento? 

2c - Existe alguma coisa mais importante pra você na Mata? O quê? 

3) PREFERÊNCIAS 

3a - Qual planta você mais gosta? Por quê? 

3b - Qual planta você menos gosta? Por quê? 

3c -Qual animal você mais gosta? Por quê? 

3d - Qual animal você menos gosta? Por quê? 

4) ROÇA (avaliar o envolvimento nas atividades do assentamento) 

4a - O que a roça dos seus pais (é) significa pra você? 

4b - O que a sua família planta na roça? 

4c -Você ajuda seus pais? Onde? Como? Você gosta de ajudar? 

5) PRESENTE 

5a - O que mais gosta de fazer? 

5b - O que você mais gosta no assentamento? 

5c - O que você menos gosta no assentamento? 

6) FUTURO (avaliar o interesse de permanência no assentamento) 

6a - O que você quer ser quando crescer? 

OBS: Em qual série escolar você está?Nome? Idade? 
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ANEXO A – Mapa base para a representação do PAE São Sebastião por crianças 

moradoras do local. 

 


