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PROJETOS DE PESQUISA 2019- 2020 

 

FORMAÇÃO DO CAMPESINATO NA ZONA DA MATA ALAGOANA, 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA: A SITUAÇÃO DOS ASSENTADOS DE REFORMA 

AGRÁRIA E DEMAIS OCUPANTES DE TERRAS PÚBLICAS. 

 

Coordenador: Beatriz Medeiros de Melo 

Bolsista: Lívia da Conceição Silva 

Resumo da Ação: Esta investigação tem o objetivo mais amplo de reconhecer e refletir sobre o 

processo de luta pela terra e pelo direito de permanecer na terra de 

camponeses (agricultores familiares) que vivem em terras públicas 

desapropriadas ou cedidas por diferentes órgãos (INCRA, ITERA, UFAL) 

no município de Viçosa. Este estudo faz-se importante em função da 

evidente condição de maior vulnerabilidade deste grupo de camponeses, 

imposta pelas incertezas e morosidade do processo de titulação definitiva, 

dos recentes casos de disputa territorial com famílias de ocupantes sem-terra 

e das dificuldades de acesso aos financiamentos públicos à produção e 

comercialização. A investigação que aprofundará tais problemas, 

reconhecidos dentre os resultados do projeto PIBIC 2018-2019, será realizada 

através de metodologia qualitativa, articulando as técnicas de revisão 

bibliográfica, história oral e pesquisa documental. Espera-se que os resultados 

encontrados contribuam, por um lado, para oferecer contornos mais nítidos 

aos problemas que giram em torno do acesso e permanência na terra, 

contribuindo para sua solução. Por outro, a reconhecimento desta história 

poderá colaborar para a valorização da comunidade local, fortalecimento de 

sua identidade e preservação da memória coletiva. 



 

RESGATE HISTÓRICO DA CULTURA POPULAR DE VIÇOSA-AL: 

REVIVENDO AS TRADIÇÕES E ARTES FOLCLÓRICAS ATRAVÉS DOS 

FOLGUEDOS. 

Coordenador: Bruno Rodrigo Tavares Araujo 

Bolsista: Darlane Silva da Assunção 

Resumo da Ação: O presente projeto de pesquisa tem como objetivo principal resgatar o 

histórico da cultura popular da cidade de Viçosa-AL por meio dos folguedos 

que existiram e que existem na cidade. O que justifica a realização dessa 

pesquisa é a preservação e memória da história da cultura popular da cidade 

e consequentemente do estado de Alagoas. É de suma importância que os 

folguedos perdurem e que as gerações futuras deem continuidade a 

aprendizagem e apresentação das manifestações culturais ainda existentes na 

cidade, que muitas vezes só são lembradas no dia do folclore, ficando a 

maior parte do ano no anonimato e sem incentivo. Nesse sentido, a pesquisa 

pretende resgatar e registrar o histórico da cultura popular de Viçosa-AL a 

partir de suas tradições e artes folclóricas presentes nos folguedos como: o 

Reisado, o Pastoril, os Guerreiros, o Coco de Roda e a Banda de Pífano do 

Mestre Bia. O referencial teórico-metodológico terá base nas obras de Pierre 

Bourdieu e no campo da História Cultural. A metodologia será dividida em 

cinco fases, vista que se trata de um projeto de iniciação científica: revisão 

bibliográfica a respeito da História Cultural, da história da cultura popular 

no Brasil e em Alagoas, da produção historiográfica (com utilização do 

referencial teórico-metodológico de Pierre Bourdieu), pesquisa de campo e 

de narrativas orais através de entrevistas. Os resultados esperados da 

pesquisa são a produção textual, o resgate histórico, produção de artigos 

científicos e a possibilidade de dar voz aos que participam direta e 

indiretamente das tradições e artes folclóricas dos folguedos de Viçosa-AL 

que já foi considerada a Atenas de Alagoas. 

 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL NAS 

EMPRESAS DO SETOR PRIVADO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA (AL) 

 



Coordenador: Dartagnam Ferreira de Macedo 

Bolsista: Jordana Araujo Silva 

Resumo da Ação: As organizações contemporâneas estão, cada vez mais, se preocupando com 

as práticas de recrutamento e seleção de pessoal, considerando a importância 

do capital humano para o sucesso organizacional. Porém, percebe-se que, 

apesar de entender a importância, muitos gestores acabam negligenciando a 

devida atenção ao subsistema de provisão de Recursos Humanos, gerando 

falhas básicas no processo. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar 

os processos de recrutamento e seleção de pessoal adotado por empresas do 

setor privado do município de Viçosa (AL). Essa pesquisa justifica-se 

considerando a importância da temática, pois ao traçar um perfil das técnicas 

adotadas por gestores locais será possível contribuir para delinear estratégias 

empresariais, junto à gestão de pessoas, para solucionar possíveis problemas 

diagnosticados. Quanto à metodologia, pretende-se empregar uma pesquisa 

qualitativa, do tipo descrito, através de um estudo de casos múltiplos em 

empresas do setor privado do município de Viçosa, Alagoas. Para tanto, 

serão realizadas entrevistas com os gestores, com o intuito de compreender o 

funcionamento das questões relacionadas ao tema em estudo. Os resultados 

demonstrarão o cenário local, apontando as características, as facilidades e 

as dificuldades encontradas. Dessa forma, ao final do estudo, espera-se que, 

com os resultados, seja possível descrever como funciona o processo nas 

empresas privadas locais e, se for necessário, propor soluções de mudanças. 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO ELETRÔNICO NO GÊNERO VISUAL 

NOVEL COMO RECURSO DIDÁTICO MULTIMODAL PARA AULAS DE 

LÍNGUA INGLESA 

Coordenador: Ritaciro Cavalcante 

Bolsista: Ricardo Jonathan  



Resumo da Ação: Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento e a criação de um jogo 

eletrônico do gênero visual novel, a ser usado como recurso didático em 

aulas de língua inglesa. O projeto justifica-se no uso crescente de jogos 

eletrônicos por alunos do Ensino Médio, que acabam se tornando mais 

atraentes do que a sala de aula. O jogo será construído com a ferramenta 

Ren’Py, Espera-se que o jogo traga uma compreensão mais lúdica da 

aprendizagem da língua inglesa. 

 

 


