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Introdução

     A economia familiar e especificamente o orçamento 
doméstico tem sido motivo de preocupação de 
coletividades, grupos, instituições públicas e empresas 
privadas, como também dos meios de comunicação. 
Nos últimos anos, a procura pelo Departamento de 
Ciências Domésticas da UFRPE solicitando o 
desenvolvimento de trabalhos, palestras e cursos com 
referência ao uso dos recursos financeiros, tem sido 
freqüente. Atualmente esta demanda tem crescido como 
conseqüência da crise econômica que não apenas o 
Brasil, mas o mundo enfrenta e, que tem sido motivo de 
preocupação quanto ao que fazer para administrar 
recursos e garantir a organização do orçamento 
doméstico.

Sempre consideramos a importância da economia 
familiar e a necessidade de desenvolver ações que 
buscam prevenir e corrigir a desorganização financeira 
como motivo de atenção por parte da Economia 
Doméstica tendo em vista as conseqüências para a 
qualidade de vida da família, eixo estruturante e objeto 
de estudo desta área de formação e conhecimento. [1]
“a satisfação das necessidades dos membros das 
famílias compreende processos administrativos 
complexos que envolvem relações de interação de 
instituições de diversos sistemas que compõem o meio 
ambiente e que, portanto merecem um espaço mais 
amplo nas ciências humanas e sociais”

Partimos do entendimento que o acesso aos recursos 
depende da renda obtida pelas famílias por meio do 
trabalho, mas a garantia da administração adequada 
destes recursos também envolve reflexões sobre o que 
comprar? , como comprar? , por que comprar? e onde 
comprar?. Acrescenta-se a isto a quantidade e a 
qualidade do acesso aos serviços públicos pelas 
famílias.

Diante deste entendimento realizamos estudo 
exploratório, em 2008, em dois bairros localizados na 
cidade do Recife-PE e um localizado no município de 
Jaboatão dos Guararapes-PE, buscando identificar os 

principais alimentos consumidos por 50 famílias de 
camadas sociais diferentes objetivando discutir as formas 
de acesso e o custo da alimentação no orçamento 
doméstico. Buscamos, por meio de entrevistas, com roteiro 
semi estruturado, conhecer dados socioeconômicos, como: 
idade, ocupação, escolaridade, acesso a algum Programa de 
Transferência de Renda e a renda familiar, além dos 
alimentos consumidos pelas famílias durante as principais 
refeições, assim como a quantidade de refeições realizadas 
por dia. 
     Consideramos que vivendo em uma sociedade de 
consumo torna-se difícil fugir aos apelos, os mais diversos, 
para adquirir produtos e serviços que fogem as nossas reais 
condições financeiras, pois recebemos dela todo tipo de 
apelo para aumentar e diversificar o consumo. Para isto, 
estratégias são elaboradas visando atrair um número cada 
vez maior de consumidores (as). Estas estratégias incidem 
emocional e culturalmente na forma como administramos 
nossos recursos e na escolha dos bens de consumo. [2] Por 
isto, elaboramos o projeto de extensão “Orçamento 
Doméstico e Consumo: compre certo e gaste menos”, que 
está sendo desenvolvido com famílias residentes na 
comunidade do Sítio dos Pintos, localizada no bairro de 
Dois Irmãos.

Durante o desenvolvimento do projeto pretendemos 
discutir com a população envolvida o que é a sociedade de 
consumo, o que significam estas estratégias, quais os seus 
objetivos e o que elas representam para o desequilíbrio do 
orçamento doméstico. 
    É sabido que grande parte da população residente no 
Sítio dos Pintos possui renda familiar baixa o que contribui 
para dificuldades em garantir o orçamento doméstico. 
Logo, além de orientar sobre planejamento de compras, 
consumo e orçamento doméstico pretendemos diagnosticar 
possibilidades de desenvolver atividades que estimulem e 
possam contribuir para geração e melhoria da renda 
familiar e, conseqüentemente do orçamento doméstico e da 
qualidade de vida. 
    Esta contribuição poderá ocorrer através da possibilidade 
de prevenir e evitar problemas no ambiente familiar 
causados pela dificuldade de acesso aos recursos, 
desconhecimento sobre como administrá-los e a 
desorganização financeira, tais como: endividamento, 



alcoolismo, dificuldade de convivência com 
vizinhas/os, violência doméstica e faltas ao trabalho.
      Assim, o presente trabalho tem como objetivo 
relatar e discutir as atividades educativas desenvolvidas 
com a comunidade do Sítio dos Pintos, que visam
garantir, a organização do orçamento doméstico,
sensibilizando e informando sobre a construção de 
estratégias para melhorar suas finanças.

Procedimento Metodológico

       Inicialmente realizamos contatos com a direção da 
Associação de Moradores e do Conselho de Moradores 
e, mesmo diante do conhecimento que grande parte das 
famílias residentes no Sítio dos Pintos possui renda 
familiar baixa consideramos importante realizar um
breve diagnóstico sobre as condições socioeconômicas 
das famílias. Em seguida, iniciamos as oficinas e 
palestras sobre: consumo, administração dos recursos 
para o consumo nas diferentes áreas da economia 
doméstica, aproveitamento integral de alimentos, 
vestuário e a elaboração do orçamento doméstico, 
visando corrigir distorções e equilibrar a economia 
familiar. 
    Por meio da aplicação de questionário pretendemos 
verificar entre os membros das famílias, habilidades e 
potencialidades de geração de renda, objetivando o 
aumento e melhoria da renda familiar e a contribuição 
para a organização e equilíbrio do orçamento
doméstico.
      As oficinas e palestras são desenvolvidas através de 
exposição oral, dinâmicas de grupo e debates, com 
utilização de material didático como: cartilha, folder e 
cartazes, recursos audiovisuais, como também, aulas 
demonstrativas e ou dramatização para que seja 
estimulada a participação dos(as) envolvidos(as). 

Resultados e Discussão

O projeto é trabalhado numa perspectiva 
participativa. No primeiro encontro com o grupo 
apresentamos e discutimos a proposta do projeto de 
extensão a ser desenvolvida na comunidade. Os/as 
participantes puderam esclarecer algumas dúvidas e 
sugeriram a realização de oficinas sobre temas 
diversos, entre as quais se destacam: higienização 
adequada dos alimentos; aproveitamento integral dos 
alimentos, agricultura urbana, orçamento doméstico, 
entre outros. 

 Durante as oficinas antes de discutirmos os assuntos
ocorre uma degustação de alimentos para verificar se o 
grupo consegue identificar os recursos utilizados nas 
preparações, que incluíram doce das entrecascas da 
melancia, suco de casca de abacaxi incrementado com 
hortelã e bolo de pão dormido. Ninguém soube 
identificar o ingrediente do doce, nem do bolo de pão 
dormido, ficaram muito surpresos/as ao saber que a 
partir de materiais, que normalmente desperdiçados 
podem produzir alimentos saborosos, nutritivos e 
diferentes, inclusive confundiram os paladares ao 

pensar que o doce de entrecascas de melancia era feito de 
mamão. O objetivo da desgustação destas preparações é 
mostrar que o aproveitamento integral de alimentos
contribui para uma dieta balanceada e equilibrada, bem 
como para reduzir despesas com alimentos no orçamento 
doméstico e para redução da produção de lixo orgânico.

Na questão de higienização dos alimentos, a maioria
ficou interessada, por que não sabiam que soluções simples 
como o uso de detergente neutro pode diminuir a 
quantidade de agrotóxicos contidos nos alimentos, 
principalmente nos folhosos e frutos como tomate e o 
pimentão, que nas últimas pesquisas apresentou um alto 
índice de contaminação por metais pesados.

Na discussão sobre agricultura urbana foi debatido a 
utilização de espaços ociosos de suas casas para 
implantação de pequenas hortas, bem como sobre plantar
aproveitando garrafas pet, pneus, baldes em desuso, entre 
outros. E com isso, além de reutilizar materiais que 
normalmente jogaríamos fora podemos economizar 
dinheiro, porque não seria preciso comprar alimentos, tais 
como; coentro, tomate, cebolinha, entre outros. Destacando 
que consumiríamos alimentos sem agrotóxico.

 Com relação às orientações sobre o orçamento 
doméstico, foi incentivado o consumo de frutas e verduras
de época e a economia de energia e água. Trabalhamos 
também a elaboração de listas de compras, custo dos 
alimentos, como organizar guarda- roupa e o que são 
despesas fixas e variáveis.

Considerações Finais

Com respeito aos resultados obtidos até o momento 
percebemos um grande interesse dos/as participantes em 
dar continuidade às atividades do projeto e a compreensão 
da importância de refletir sobre o consumo e o orçamento 
doméstico. Assim, podemos inferir que o projeto tem 
alcançado os objetivos propostos.
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