
QUESTIONÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO / O QUE SOMOS? 

 

Nome da comunidade: Serra do Meio 

Estado: Alagoas 

Município: Água Branca 

Distância da comunidade em relação à sede do município: 14 km 

 

1. Na comunidade há uma predominância de aspectos rurais ou urbanos?  

2. Qual o número de famílias que residem na comunidade? 

3. A comunidade pertence há algum povo tradicional? Se sim, qual povo? 

4. Em relação aos moradores da comunidade, qual a quantidade de: 

 Homens 

 Mulheres 

 Adultos 

 Idosos 

 Jovens 

 Crianças 

 

5. Na comunidade existem pessoas com deficiências? Se sim, quais os tipos? 

6. Qual a principal atividade econômica desenvolvida na comunidade? 

7. A comunidade pertence há algum movimento social (ex: MST)? Se sim, qual? 

8. Na comunidade existe associação? Se sim, por qual público a associação é 

composta?  

9. Na comunidade existem movimentos sociais como: grupos de jovens; grupo de 

crianças; movimentos religiosos ou organização estudantil? 

10. A comunidade cultiva algum aspecto cultural tradicional? 

11. Na comunidade existem grupos de cultura tradicional?  

CARACTERÍSTICAS GERAIS / O QUE TEMOS 

 

12. Que tipo de vegetação predomina na comunidade? 

13. Existem animais silvestres na comunidade? Quais? 

14. Que iniciativa foram feitas na sua comunidade em prol do meio ambiente? 



15. Você acha que os recursos naturais e o próprio meio ambiente tem sino um 

prioridade na comunidade? 

16. Na comunidade existe coleta de lixo? Se não, o que você faz com o lixo 

produzido pela sua família? 

17. Os moradores da comunidade têm acesso aos serviços públicos como:  

(   ) Educação; 

(   ) Saúde; 

(   ) Moradia; 

(   ) Trabalho; 

(   ) Lazer; 

(   ) Cultura. 

 

18. Em termos de infraestrutura, a comunidade dispõe de: 

 Posto de saúde; 

 Escola; 

 Áreas de lazer; 

 Estradas em boas condições;  

 Sistema de abastecimento de energia elétrica; 

 Sistema de abastecimento de água; 

 Sistema de segurança. 

 

19. Os moradores e os agricultores da comunidade têm acesso a políticas públicas 

de transferência direta de renda como: 

 Bolsa Família; 

 Bolsa Estiagem; 

 Garantia Safra; 

 

20. Os agricultores locais são acompanhados pelo técnico da secretaria municipal de 

Agricultura? 

21. Quais os principais produtos agrícolas são produzidos na comunidade? 

22. A produção agrícola é comercializada para algum programa de segurança 

alimentar, a exemplo do, PAA e PNAE? 

23. Qual a maior dificuldade enfrentada na produção agrícola? 

24. Na comunidade existem pessoas ou famílias sem vulnerabilidade alimentar? 



25. Qual a maior dificuldade encontrada no seu cotidiano na comunidade onde vive? 

26. Que alternativas podemos pensar para melhorar a segurança alimentar da 

comunidade? 

 

O QUE QUEREMOS? 

 

27. Qual o melhor caminho a ser trilada para o desenvolvimento da comunidade? 

28. Diante dos potenciais já existentes na comunidade, qual seria a alternativa para a 

permanência dos moradores locais na comunidade? 

29. O que você enquanto indivíduo pode fazer para, em uma ação coletiva, melhorar 

a comunidade? 

30. O potencial agrícola da comunidade é muito expressivo, em sua opinião o que 

deveríamos buscar para melhora ainda mais o processo de produção? 
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