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RESUMO  

As desigualdades sociais e urbanas na cidade Maceió são constantemente deixadas de lado 

pela população e pelo poder público. A presente pesquisa tem como objetivo principal 

implantar um observatório dos assentamentos precários da cidade de Maceió, observando 

práticas sociais e ações do estado e estudando a pobreza urbana de forma mais profunda 

através de discussões internas e realização de entrevistas com moradores e profissionais do 

urbano. Tem como metodologia a leitura de entrevistas anteriores, realização de seminários 

de discussão denominados de grupo de leitura, formulação de guias de entrevistas, 

transcrição, tabulação e análise de dados resultando em tabelas e esquemas explicativos dos 

dados obtidos nas entrevistas realizadas. A pesquisa alcança seus objetivos a partir dos 

materiais coletados e suas tabulações que servem de suporte para o estudo dos assentamentos 

precários. 
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INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 

As desigualdades sociais e urbanas se mostram na cidade Maceió de forma sútil, 

disfarçada nas grotas entre os bairros, e acabam por ser invisíveis para a sociedade, sendo 

constantemente deixadas de lado pela população e pelo poder público. Através do 

mapeamento dos territórios da pobreza e de sua evolução desde 2003, quando se iniciou a 

presente pesquisa através da tese de doutorado da orientadora, é possível mensurar se houve 

avanços significativos na qualidade de vida de moradores de assentamentos precários e a 

partir dos resultados rever e aprimorar as políticas públicas a fim de evitar soluções paliativas 

voltadas a esta parte da população.   

A pesquisa tem como objetivo principal implantar um observatório dos 

assentamentos precários da cidade de Maceió, observando práticas sociais e ações do estado; 

Estudar a pobreza urbana de forma mais profunda, analisando cada assentamento em suas 

características sociais, econômicas, culturais e espaciais e utilizando-se dos dados recolhidos 

e conhecimento adquirido através de leituras para elaborar um estudo temporal e mapeado 

da evolução e pontos significativos de cada comunidade durante os anos decorridos da 

primeira entrevista realizada em 2003.  

O objetivo específico deste colaborador está relacionado à atualização bibliográfica 

da pesquisa através da condução de um Grupo de Leitura (GL) levantando e discutindo 

dissertações, artigos, periódicos e documentários de temas pertinentes ao projeto de pesquisa.  

O colaborador era responsável por analisar e transcrever entrevistas realizadas em 

ciclos anteriores com profissionais do urbano e com auxílio do conhecimento adquirido 

através do grupo de leitura construir e adequar, junto com a orientadora, uma nova guia para 

entrevistas com os profissionais, além de acompanhá-la durante as novas entrevistas, 

tabulando os dados obtidos.  

METODOLOGIA 

A presente pesquisa se baseia na leitura de entrevistas coletadas pela orientadora em 

ciclos anteriores e pela transcrição de entrevistas em áudio. O levantamento bibliográfico foi 

adotado para as discussões do grupo de leitura no grupo de pesquisa NEST – sede da presente 

pesquisa. As tabulações, realizadas em ciclos anteriores, foram examinadas para a 

reformulação de guia de entrevistas com a definição de novos critérios. Em síntese a 

metodologia seguiu essas etapas, se adaptando conforme as necessidades ao longo da 

pesquisa, segundo o relato nos parágrafos que se seguem. 
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O trabalho foi iniciado através das leituras das entrevistas (2003-2017) realizadas 

anteriormente pela orientadora em sua tese realizada no ano de 2003 e no ciclo anterior deste 

projeto de pesquisa, além de realizar a transcrição de uma entrevista ainda restante do ciclo 

anterior com um morador.  

Em seguida, o colaborador realizou um levantamento de fontes bibliográficas e novas 

temáticas a serem discutidas nos grupos de leitura juntamente com os integrantes do grupo 

NEST e interessados em um seminário, levando em consideração a contribuição do tema 

escolhido para uma melhor compreensão do cotidiano e da vivência dos moradores das áreas 

de estudo. O colaborador designou em conjunto com os membros da pesquisa um responsável 

por mediar cada tema e as respectivas datas das discussões.   

Este colaborador analisou os critérios de tabulação utilizados nas entrevistas 

anteriores afim de acrescentar ou remover alguns critérios com base nos resultados das 

experiências obtidas anteriormente, criando assim uma tabela reformulada de critérios para 

tabulação e análise das entrevistas. Em conjunto com a orientadora estes critérios foram 

colocados em pauta para correções e adaptações antes de serem utilizados na realização das 

novas entrevistas.   

A partir da definição dos critérios efetuou-se a tabulação e a análise das entrevistas 

realizadas para reformulação de guia de entrevista junto com a bolsista prioridade 1, e esse 

colaborador ficou responsável pela reformulação da guia voltada aos profissionais do urbano.  

Foram realizadas outras atividades que não constavam no plano inicial deste projeto 

inerente ao evento realizado no Complexo Gama Lins em conjunto com o projeto de extensão 

LABiboca com o objetivo de auxiliar os moradores da área a realizarem um Plano de 

Desenvolvimento partindo de um diagnóstico comunitário, encontrando soluções para os 

problemas apresentados. Esta atividade foi de grande relevância para o plano do colaborador 

em razão de que através do evento foi possível ter uma maior proximidade com os moradores 

e identificar possíveis líderes, auxiliando na definição de novas entrevistas que serão 

realizadas na próxima fase da pesquisa. 

 Após a reformulação da guia de entrevista foram realizadas um grande número de 

tentativas de contato com os profissionais do urbano e com os moradores dos assentamentos 

precários. Ao final do ciclo foi possível realizar duas novas entrevistas com profissionais do 

urbano, efetuando a transcrição das mesmas retirando pontos importantes para discussão 
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acerca da pobreza intergeracional e das políticas públicas a partir da ótica dos profissionais 

da área.  

 Através da leitura das entrevistas anteriores com os mesmos profissionais do urbano 

das entrevistas atuais foi realizada uma análise comparativa entre elas, extraindo suas 

semelhanças e disparidades e assim retirando conclusões acerca da evolução dos temas da 

habitação e assistência social na cidade de Maceió nos últimos anos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A leitura das entrevistas anteriormente realizadas pelo grupo e na tese de doutorado 

da orientadora “Fighting for a place in the city: social practices and state action in Maceió, 

Brazil” permitiu que o colaborador iniciasse uma base teórica para o entendimento dos 

conceitos de pobreza urbana, resiliência, entre outros relacionados ao cotidiano da população 

considerada de baixa renda.  

Através do seminário de discussão junto com a orientadora e os integrantes do grupo 

de pesquisa foram analisados os temas trabalhados no ciclo anterior a esta pesquisa, quais 

pontos não puderam ser discutidos anteriormente e novas questões que pudessem agregar 

conhecimento para alcance dos objetivos deste ciclo. Foram definidas cinco temáticas ou 

textos para discussão no grupo de leitura: resiliência, auto-gestão, o livro “A Ralé Brasileira” 

de Jessé de Souza, o livro “Guerra dos Lugares” de Raquel Ronik e  por fim os temas 

economia urbana e financeirização.  No fim deste ciclo, os grupos de leitura realizados foram 

sobre resiliência, auto-gestão, o livro “A ralé brasileira: quem é e como vive”, de Jessé Souza 

e por fim um GL sobre o episódio “Direito À Cidade” da série “A cidade no Brasil” produzido 

pela SESC TV.  

A temática da primeira discussão do GL foi resiliência, tendo como base o artigo 

“Regiões, cidades e comunidades resilientes: novos princípios de desenvolvimento” de 

Carlos Gonçalves que levantou questões quanto às comunidades resilientes, questionando se 

esta capacidade de absorção e adaptação do novo de tais comunidades poderiam ser vistas de 

maneira positiva ou negativa quando se adentra no que leva uma comunidade a ser resiliente. 

Nesse sentido o debate fluiu para compreender que as comunidades resilientes posicionam-

se em torno da combinação entre necessidades e dificuldades, na escassez de recursos e 

oportunidades, fruto de contextos com profundas mudanças e ressignificações.  

A autogestão debatida no grupo de leitura, a partir da leitura dos textos - ´Autogestão 

habitacional e gestão de projetos: conflitos e compatibilidades`, de Maria Lucia Malard, Ana 
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Paula Baltazar Santos e Mateus Moreira Pontes; e ´O Plano Nacional de Habitação e os 

recursos para financiar a autogestão`, de Nabil Bonduki e Rossella Rossetto. A premissa 

extraída a partir dos textos foi a necessidade de trabalhar princípios da autogestão com as 

comunidades inseridas na pesquisa, de modo a provocá-las sobre a possibilidade de tomarem 

as rédeas do seu próprio desenvolvimento de acordo com os interesses da coletividade. 

Na sequência da discussão sobre autogestão, foi discutida a necessidade de realizar 

um grupo de leitura sobre o livro “A Ralé Brasileira: Quem é e como vive”, de Jessé de 

Souza. O livro trouxe para os integrantes um maior entendimento sobre as relações sociais e 

a influência das políticas públicas e da religião no cotidiano dos moradores de assentamentos 

precários, trazendo questionamentos sobre meritocracia, o mito do brasileiro cordial e o 

pensamento do politicamente correto. A reflexão sobre a realidade brasileira alcançada a 

partir do livro vai para além da aplicabilidade nos assentamentos precários, mas para a vida 

do próprio estudante e sua forma de pensar e tratar os temas relativos ao planejamento e à 

pobreza urbana.  

Como a segunda fase desse ciclo foi direcionada para a localização dos antigos 

moradores e dos profissionais do urbano, entrevistá-los e realizar a transcrição de suas 

entrevistas, decidiu-se testar uma outra modalidade de discussão além dos grupos de leitura: 

assistir e discutir documentários acerca do urbano e dos assentamentos precários.  

Portante, o último GL, ou melhor Grupo de Discussão, deste ciclo debateu acerca do 

direito à cidade através da ótica do episódio de mesmo título pertencente ao documentário 

´A Cidade no Brasil´ produzido pela SESC TV. Por meio da discussão entre os integrantes e 

a orientadora foram levantadas questões quanto à importância do espaço público na cidade. 

Representantes da coletividade que ali vive, pequenos pontos de expressões culturais na 

cidade se mostram influenciados por questões para além da temática social mostrando 

desafios quanto ao planejamento urbano e à apropriação de espaços públicos.  

 Com o conhecimento adquirido através dos grupos de leitura e de discussão e das 

entrevistas anteriores foi realizada uma análise dos critérios anteriormente utilizados para a 

guia de tabulação das entrevistas com os profissionais do urbano, gerando uma nova tabela 

de critérios e indicadores baseadas nas experiências logradas. 

 Observou-se que, nas entrevistas com os profissionais do urbano, tanto na tese da 

orientadora quanto nas entrevistas realizadas no ciclo passado, os profissionais, diferente dos 

moradores dos assentamentos precários, possuem uma resistência em relatar sua história de 
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vida dificultando a quantidade de informações obtidas. Foram realizadas e tabuladas duas 

entrevistas do ciclo anterior mostradas no Quadro 1 : 

 

 

Quadro 1: Respostas dos profissionais do urbano nos ciclos anteriores. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 
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Ao analisar os resultados na Quadro 1 verificamos que a condução das entrevistas 01 

e 02 através do guia elaborado anteriormente não obteve todas as informações relacionadas 

aos indicadores estabelecidos sendo necessário fazer a revisão e alteração da guia de 

entrevista de forma a abranger os pontos que aparecem na tabela como “não informado”. 

Quando comparamos os dados obtidos nas duas entrevistas tabuladas foi destacada a 

possibilidade de uma melhor divisão do termo “profissionais do urbano” e “líderes da 

comunidade” visto que os líderes normalmente possuem uma história de vida próxima a do 

morador dos assentamentos e os profissionais que trabalham nesta área possuem vivências e 

perspectivas diferentes, sendo necessário abordagens igualmente diferentes, cada um 

conforme seu contexto.  

 Foi elaborada uma nova guia de entrevista para os profissionais do urbano baseando-

se na experiência obtida com as análises anteriores e posteriormente realizaram-se as 

entrevistas com dois profissionais aqui apresentados como profissional 1 e profissional 2. 

Cada entrevista foi transcrita e mediante as transcrições realizadas no ano de 2003 com os 

mesmos profissionais foi elaborado o Quadro 2 indicando principais pontos de cada 

entrevista e uma análise comparativa entre os dois momentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Respostas dos profissionais do urbano em 2003 e em 2019. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019 
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Através da tabulação e análise das entrevistas acima nota-se que algumas temáticas 

estabelecidas continuam a serem relevantes após 15 anos de intervalo. As duas entrevistas 

trazem questionamentos quanto à venda de habitações sociais entregues, o desenvolvimento 

dos programas habitacionais até o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e as 

problemáticas a respeito do conflito de interesses públicos e privados.  

 O PMCMV foi implantado a partir do ano de 2009 em conjunto com o Plano Nacional 

de Habitação. Segundo SHIMBO (2010): 

Ao mobilizar um conjunto de medidas de estímulo à produção habitacional, 

mantendo o desenvolvimento dos setores imobiliário e da construção civil, o pacote 

foi apresentado como uma das principais ações do governo em reação à crise 

econômica internacional e também como uma política social de grande escala. 

Justificado por atender esses dois imperativos econômicos e sociais –por um lado, 

a criação de empregos no setor da construção, e, por outro, a provisão de moradias 

– o MCMV vem corroborar a ampliação do mercado para o atendimento da 

demanda habitacional de baixa renda. (SHIMBO, 2010, p.93) 

Completados dez anos após a implantação do PMCMV os entrevistados apresentam 

questões relativas à crescente quantidade de casas produzidas e à diminuição da qualidade 

das habitações. O conflito do interesse público e privado – citados nas entrevistas – entra em 

foco e o mercado imobiliário e a construção civil acabam por tornar o programa altamente 

lucrativo para os empresários sem uma preocupação aparente com as questões sociais 

levantadas em programas anteriores do governo segundo os entrevistados.  

 Na entrevista 2, pelo profissional ser da área de assistência social há um enfoque na 

importância do trabalho social nos conjuntos habitacionais, em especial nos conjuntos de 

habitação de interesse social. O trabalho do assistente social vai para além do 

acompanhamento da execução da obra fazendo-se necessário desde o planejamento até o 

auxílio àquela comunidade após a sua implantação. Segundo Santo et al. (2014): 

Na área habitacional o Assistente Social tem responsabilidades específicas e 

cruciais para dar um respaldo à desigualdade habitacional. Promover a cidadania 

dos usuários da política habitacional consiste em uma delas. Hoje a habitação de 

qualidade não é vista apenas como o acesso à moradia, e sim o acesso ao 

saneamento básico, mobilidade urbana, sustentabilidade e responsabilidade 

ambiental (SANTO et al., 2014, p. 138) 

 Não é sem importância aliar a assistência social ao planejamento urbano, conjuntos 

habitacionais distantes dos centros e locais onde eram os assentamentos anteriores favorecem 
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a falta de apropriação dos moradores e o processo de comercialização de habitações sociais 

de forma irregular, ponto destacado pelos dois entrevistados. 

 Outra questão relevante a ser pontuada, foi observada pelos profissionais do urbano, 

trata da alta burocracia imposta pelo Governo Federal, Estadual e Municipal além de outras 

instituições relacionadas com o programa de habitação, tais como a Caixa Econômica 

Federal. A burocracia tem sua importância como mecanismo de segurança e controle público, 

contudo, seu excesso dificulta a prestação de serviços e acaba por se tornar numa ferramenta 

de afastamento de empresas para parcerias governamentais. Apesar de ser um fator exposto 

por profissionais da cidade de Maceió, pode ser ampliado para todo o território brasileiro e 

para além do programa de habitação, incidindo em praticamente todos os serviços públicos.  
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CONCLUSÕES 

 No contexto da pesquisa, de um modo geral, observa-se que a partir das leituras das 

entrevistas, anteriormente realizadas, foi possível traçar as premissas que organizariam o 

seminário e as discussões do grupo de leitura no NEST. Com a definição das temáticas a 

serem trabalhadas no GL em conjunto com a análise das tabulações obtidas foi possível gerar 

uma nova guia de entrevista, com pontos preponderantes para as novas entrevistas com os 

profissionais do urbano.  

 Com a realização das entrevistas com os profissionais do urbano, destaca-se o 

desenvolvimento acerca das temáticas de habitação e assistência social ao longo de 15 anos 

(decorridos de 2003 à 2019), a saber a evolução do programa de habitação no âmbito do 

Brasil e as problemáticas regionais, a isso somam-se os problemas sociais pela carência de 

programas efetivos no ambiente dos assentamentos.  

 Ao organizar e realizar o GL a compatibilização de horários se torna uma grande 

dificuldade, principalmente por se tratar de um elemento unificador do grupo de pesquisa, 

extensão e colaboradores com afinidade ao tema de assentamentos precários. Tratando-se de 

uma pesquisa de comparação e análise de entrevistas realizadas há quinze anos atrás, efetivar 

contato com os profissionais do urbano e moradores para novas entrevistas traz alguns 

obstáculos que tornam o processo mais lento, em especial pela falta de redes sociais e da 

universalização do celular no período da primeira entrevista.  

  A pesquisa consegue alcançar seus objetivos com o produto (tabulações e quadros) 

das entrevistas, material que serve de suporte para o estudo dos assentamentos precários, a 

partir da visão do profissional, bem como a contribuição dos teóricos estudados nas diversas 

oportunidades, montagem de quadros analíticos e estudos das legislações pertinentes. Nesse 

contexto, o material levantado, aliado ao levantamento bibliográfico possibilitam a esse 

bolsista a oportunidade de construir artigos científicos acerca do conteúdo estudado na 

presente pesquisa.  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL E DIFERENCIADO DO BOLSISTA OU 

COLABORADOR   

 

TÍTULO DO PLANO D E TRABALHO: ATUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA, 

ELABORAÇÃO DE NOVAS GUIAS DE ENTREVISTA E REALIZAÇÃO DAS 

ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS DO URBANO 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO DO ESTUDANTE: O bolsista deverá contribuir com a 

adequação e construção de uma nova guia de entrevista, caso necessário, baseado na contínua 

atualização bibliográfica. O bolsista sob supervisão da orientadora tratará de analisar as 

entrevistas realizadas e acompanhará a orientadora nas entrevistas com os profissionais do 

urbano. Este Plano Individual de Trabalho (PIT) está ligado ao objetivo de adquirir um 

conhecimento mais amplo da ação do estado em relação ao seu papel na produção dos 

territórios da pobreza, através de leituras, análises das entrevistas e debates sobre o tema. O 

principal produto deste PIT será a condução de um grupo de leitura, a análise das entrevistas 

realizadas com os profissionais do urbano, a adequação da guia de entrevista e as 7 entrevistas 

realizadas e transcritas. 

 

 

 

 

 


