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RESUMO  

 

A presente pesquisa é a continuação de uma proposta de observatório dos territórios da              
pobreza em Maceió, fundamentado em um estudo temporal do cotidiano de moradores de             
assentamentos precários, tendo como base a tese de doutorado da professora orientadora            
Débora de Barros Fonseca Cavalcanti, desenvolvida em 2003. Buscou-se através dela           
ampliar o conhecimento acerca de três assentamentos precários situados na cidade de            
Maceió, observando como as políticas urbanas e sociais implantadas no decorrer desses 15             
anos impactaram na constituição desses territórios, estabelecendo assim, suas         
características sociais, econômicas, culturais e espaciais. O Plano Individual de Trabalho do            
colaborador consistiu na análise de entrevistas e registros visuais visando definir outra série             
de registros para a obtenção, como produto principal, do registro da luta cotidiana por              
direitos através de vídeos a serem vinculados no sítio do NEST. A primeira fase do plano                
de trabalho consistiu na análise de vídeos e entrevistas produzidos no ciclo anterior da              
pesquisa (PIBIC 2017-2018) a fim de identificar aspectos positivos e negativos nos            
registros, como: iluminação, qualidade do som, entre outros aspectos que pudessem           
interferir na qualidade do produto final. Analisou-se também o conteúdo da fala dos             
moradores visando identificar temáticas a serem abordadas em registros posteriores. A           
última fase da pesquisa se deu através da realização das novas entrevistas para a produção e                
elaboração dos vídeos. As atividades desenvolvidas na pesquisa foram enriquecedoras por           
mostrar a diversidade presente na cidade de Maceió. Realidades e existências muitas vezes             
ignoradas e escondidas, vetadas do direito de viver a cidade.  
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INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 

 

Assim como várias cidades brasileiras, a cidade de Maceió é caracterizada por            
políticas públicas voltadas aos interesses privados. O estado vem mostrando a incapacidade            
de promover melhores condições de integração para a população pobre com o meio urbano,              
resultando no surgimento de áreas precárias e isoladas onde moradia, trabalho, saúde e             
educação não estão acessíveis.  

De acordo com o censo do IBGE de 2010, 11% da população maceioense vive em               
situações precárias nos variados territórios da pobreza. Os territórios da pobreza são            
caracterizados por um ciclo crônico de pobreza e a existência da concentração de             
determinados grupos étnicos em determinados espaços, além da estereotipagem social. 

Visto isso, a pesquisa busca estudar a localização segregada dos pobres na cidade de              
Maceió através de três assentamentos, fazendo um estudo temporal do cotidiano dos            
moradores para observar e antecipar tendências na temática da qualidade espacial e social             
em que vivem. Este projeto pretende ser o marco inicial de um observatório dos impactos               
das políticas públicas no cotidiano de moradores dos assentamentos precários do Estado de             
Alagoas, criando uma metodologia a ser replicada em outros locais.  

O presente PIT consiste na análise e elaboração de recursos audiovisuais com o             
objetivo de vincular o produto final obtido no sítio do grupo de pesquisa NEST (Núcleo de                
Estudo do Estatuto da Cidade) visando a difusão da luta cotidiana por direitos vivenciada              
nos assentamentos precários da cidade de Maceió.  
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METODOLOGIA 
 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na análise dos registros audiovisuais           
produzidos no ciclo anterior da mesma pesquisa com o objetivo de estabelecer parâmetros             
para os registros dos vídeos futuros que serão vinculados no sítio do NEST (Núcleo de               
Estudos do Estatuto da Cidade). Foi também analisada a fala dos moradores no intuito de               
identificar aspectos comuns entre os mesmos, identificando temáticas a serem abordadas           
posteriormente. Os resultados obtidos na análise citada foram compartilhados com o grupo. 

A etapa seguinte consistiu na busca por registros audiovisuais produzidos por           
grupos de pesquisa, sociedade civil e movimentos sociais que abordassem a temática do             
direito à moradia visando o encontro de repertórios para a elaboração das estratégias de              
registro do cotidiano dos moradores de assentamentos precários de Maceió.  

Feito isso, foram realizadas visitas técnicas e de campo para conhecer as áreas a              
serem estudadas. Duas dessas visitas ocorreram em conjunto com o projeto de extensão             
LABiboca (Laboratório de Intervenção em Bairros e Ocupações de Alagoas). Foram           
realizadas algumas atividades com os moradores das comunidades a fim de obter um             
diagnóstico da área para trabalhar os princípios da autogestão em um plano de             
desenvolvimento para a área. 

Juntamente com integrantes do presente projeto PIBIC 2018-2019 e com a           
orientadora da pesquisa, foram mapeados os moradores dos três assentamentos para a            
realização das novas entrevistas. Após as entrevistas realizadas, foram feitas as análises            
confrontando com as entrevistas anteriores, identificando aspectos semelhantes entre os          
moradores dos diferentes territórios. Os registros audiovisuais produzidos nos diversos          
ciclos da pesquisa serviram de sustentação para a elaboração do vídeo a ser obtido como               
produto final do colaborador.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através da análise dos vídeos e entrevistas produzidos nos ciclos da pesquisa, foram             

encontradas temáticas comuns entre os moradores dos três assentamentos estudados. Entre           

essas temáticas estão: a relação dos moradores com a associação de sua comunidade, o              

acesso aos equipamentos urbanos, a escolaridade, a relação com o governo e programas de              

assistência social, as relações familiares e as  relações com os agentes de segurança.  

 

1- A relação entre moradores e associação:  

Perguntados sobre sua participação nos assuntos e discussões tocantes às lutas pela            

melhoria da comunidade, muitos dos moradores entrevistados, independente da         

comunidade ao qual fazem parte, sinalizaram pela omissão e a falta de interesse pela              

participação ativa na busca pelos avanços comunitários. 

Diante desse cenário e com a falta de expectativa dos moradores, as associações             

comunitárias, em alguns casos encontram-se sem credibilidade. Vale ressaltar que fazem           

parte das associações, moradores comuns que têm anseio por melhorias e desenvolvimento            

local, que desempenham suas funções sociais e que nem sempre apresentam           

disponibilidade para uma dedicação integral aos assuntos comunitários.  

A falta de interesse pela participação ativa fez surgir uma outra problemática nas             

comunidades: a não renovação das gestões nas associações. Esse cansaço muitas vezes            

encontrado nos líderes comunitários pela não renovação das gestões resulta na falta de             

mobilização da comunidade, ocorrendo poucos eventos agregadores para a realização de           

ações positivas de desenvolvimento.  

 

2- Acesso aos equipamentos urbanos: 

É comum ver entre os moradores entrevistados a insatisfação perante a           

infraestrutura que possui o local em que residem. Faltam áreas comuns de lazer, instalações              

hidro-sanitárias adequadas, abastecimento de água, entre outras carências.  

Sabe-se também que o direito à cidade vai além de uma residência adequada para              

morar. A proximidade aos equipamentos urbanos se torna um fator necessário para garantir             
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qualidade de moradia. Tendo isso em vista e de acordo com os relatos dos moradores, é                

evidenciada uma precariedade de equipamentos públicos nas proximidades em que          

residem.  

Os postos de saúde se encontram sem médico e sem medicamento periodicamente.            

Para o acesso aos equipamentos de educação, como escolas e creches, muitas vezes é              

necessário um grande deslocamento que acaba por ser um empecilho para uma população             

que já se encontra com déficit educacional e com elevadas taxas de analfabetismo.  

 

3- Escolaridade: 

Foi constatado um baixo nível de escolaridade entre os moradores dos três            

assentamentos. É uma população marcada pelo analfabetismo e a falta de acesso à             

informação e educação. Esse perfil acaba sendo configurado como uma característica que            

passa de gerações para gerações dentro das mesmas famílias: os pais que não conseguiram              

estudar muitas vezes geram filhos que também não concluem os estudos. 

Entre os fatores que influenciam diretamente na crescente taxa de analfabetismo           

está a necessidade do trabalho desde a fase infantil e adolescente para ajudar no sustento               

familiar e o distanciamento das escolas aos assentamentos estudados, faltando transporte           

para realização do trajeto. O tráfico de drogas se torna atrativo para a população como uma                

alternativa para obtenção “fácil”, rápida e maior (quando comparado com o trabalho            

informal) de renda, minando, especialmente os jovens, da busca pela educação. As más             

condições ofertadas para um melhor nível de escolaridade contribuem com a fácil            

associação entre os territórios da pobreza e o analfabetismo.  

 

4- Governo e programas de assistência social: 

A gestão governamental e os programas de assistência social impactam diretamente           

as condições de vida dos moradores dos territórios da pobreza. Foi observada através das              

falas dos moradores uma profunda gratidão pela figura do ex-Presidente Lula, que segundo             

eles, ofertou melhores condições para a criação e sustento de suas famílias, com os              

programas como “Fome Zero” e “Bolsa Família”. Na sua gestão também houve a difusão              

de programas de moradia, como o “Minha Casa Minha Vida” que beneficiou uma parcela              
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da população pobre. Nas atuais entrevistas realizadas já é sentida uma insatisfação com a              

atual gestão do Presidente Bolsonaro. 

 

5- Relações familiares: 

Dentro das comunidades foi constatada a importância do papel da mulher na            

manutenção do lar. Muitas vezes sem apoio, elas tendem a ser gestoras do lar e participar                

ativamente da criação dos filhos. Abandonadas pelos maridos e vítimas de violência            

doméstica, algumas moradoras citam sofrer preconceito em meio à própria comunidade           

pela ausência da figura do marido.  

 

6- Relações com os agentes de segurança: 

Questionados sobre o papel da polícia, foi comprovada uma aversão às ações da             

Polícia Militar, que muitas vezes causa constrangimento através dos seus meios de            

abordagem. A segurança das comunidades é feita, muitas vezes, pelos traficantes locais que             

usam desse mecanismo para que se evitem as chamadas policiais nos casos de ocorrências. 

De acordo com alguns moradores, os traficantes chegam até a contribuir com as             

necessidades apresentadas pela comunidade, como a falta de alimentos, fornecimento de           

gás de cozinha, entre outros itens. Ou seja, ocorre uma subversão da imagem do traficante               

que acabam agindo como gestores/benfeitores nessas comunidades, realizando ações de          

responsabilidade do poder público, mas que muitas vezes não são exercidas. 

 

7- Dificuldades encontradas durante a realização do Plano de Trabalho          

Individual: 

Durante o período da pesquisa, ocorreram alguns acontecimentos que dificultaram a           

realização das atividades. No primeiro semestre o grupo planejou a realização de uma             

atividade que unificasse três comunidades no Complexo Gama Lins para obter os            

diagnósticos locais e trabalhar o princípio da autogestão no seu Plano de Desenvolvimento.  

Os dias e horários das atividades a serem realizadas foram alterados algumas vezes             

devido à dificuldade de trabalhar com as três comunidades. A proposta de trabalhar junto              
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com as três comunidades não funcionou. Segundo alguns moradores existem rixas entre            

comunidades vizinhas que vieram a atrapalhar a realização. 

Um outro fator é a limitação de horários para se estar nas comunidades, visto que               

tratam de áreas com incidências de assaltos e violências cotidianas. Evitou-se estar durante             

a semana pois há um esvaziamento da comunidade para outras áreas com o intuito de               

trabalho e estudo e durante os domingos por ser dia de descanso dos moradores que               

trabalham diariamente. As atividades ocorreram aos sábados no período da manhã. 

O vídeo a ser obtido como produto final da pesquisa ainda não se encontra realizado               

visto que faltam outras filmagens para sua composição. O colaborador adoeceu no dia             

agendado para a realização das filmagens, o que demandou o reagendamento além da data              

limite para submissão do relatório final. Em contrapartida, a elaboração e edição do vídeo              

se configura além do período estabelecido em cronograma com o intuito de apresentá-lo no              

encontro de iniciação científica a ser realizado na UFAL.  
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CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa ajudou na compreensão do ambiente físico e social das            

comunidades estudadas, levando em consideração suas características e relação com a           

cidade. Fez enxergar a diversidade existente na cidade de Maceió e o quanto essas              

comunidades se tornam invisíveis diante dos órgãos públicos e até mesmo por parte da              

população que não vivencia esses territórios.  

Viver em assentamentos precários é sinônimo de resistência diante das dificuldades           

encaradas diariamente, seja pela falta de oportunidades de empregos ou a precariedade na             

oferta de serviços de saúde, educação e segurança. Barreiras são criadas e separam os              

assentamentos precários, da cidade dotada de recursos que garantem dignidade de moradia,            

e vão além do distanciamento físico.  

Fatores como esses agravam os processos migratórios e contribuem com a baixa            

permanência nos assentamentos, fazendo com que os moradores que ali residiam se fixem             

em outros bairros ou cidades.  

A falta de união entre comunidades vizinhas (devido à existência de gangues)            

juntamente com o enfraquecimento da associação dos moradores fragiliza os laços sociais e             

atrapalham o desenvolvimento desses territórios, visto que essa é a melhor forma de             

representação para a busca de direitos perante os órgãos públicos.  

Com os direitos básicos negados, os moradores dos territórios da pobreza vivenciam            

condições sub-humanas de existência. Cada vez mais vulneráveis às formas de violência e             

acometimento de doenças, é uma população que só existe nos índices dos piores             

indicadores sociais.  

Faz-se necessária a implementação de políticas públicas para a transformação da           

realidade desses assentamentos, fornecendo melhores condições habitacionais e        

fortalecendo os laços da comunidade para manter-se consolidada. Os agentes de segurança            

precisam desenvolver uma outra forma de abordagem para as comunidades mais carentes,            

visto que as mesmas já se encontram traumatizadas com a sua presença, e enxergar que ali                

reside uma diversidade de pessoas que vai além dos perfis procurados. Os estereótipos             
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precisam ser quebrados para restaurar a autoestima desses moradores e fazê-los viver a             

cidade como cidadãos que possuem esse direito.  
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL E DIFERENCIADO DO BOLSISTA OU 

COLABORADOR  (máximo 2  páginas) 

 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO: OBSERVAÇÃO E MONTAGEM DE 

VÍDEOS SOBRE OS DIREITOS NOS TERRITÓRIOS DA POBREZA  

 

Objetivos do trabalho do estudante: O colaborador deverá contribuir com a análise das             

entrevistas através da observação das áreas estudadas. Esta observação tratará de levantar            

as características sociais, econômicas, culturais e espaciais do assentamento no decorrer da            

história através da continuação de uma série de vídeos sobre o cotidiano dos moradores em               

busca dos direitos nos territórios da pobreza. O colaborador será responsável por observar             

os vídeos produzidos e definir, a partir das discussões realizadas e das novas entrevistas              

outra série de vídeos. Este Plano Individual de Trabalho (PIT) está ligado ao objetivo de               

mapear os territórios da pobreza e produzir vídeos de registro do impacto das políticas              

públicas na micro escala do assentamento e na vida dos seus moradores. O principal              

produto deste PIT será o registro da luta cotidiana por direitos através de vídeos a serem                

veiculados no sítio do NEST.  

  

Metodologia correspondente: A inserção do colaborador no desenvolvimento da pesquisa          

tem início no processo de observação e análise dos vídeos sobre os assentamentos. O              

resultado desta observação será apresentado no seminário de discussão organizado em           

conjunto com o Bolsista Prioridade 1 e 2. Em seguida terá como atividade o              

desenvolvimento de uma nova estratégia de registro do cotidiano dos moradores. De posse,             

portanto, das informações e da estratégia, o colaborador acompanhará o orientador e equipe             

nas entrevistas e realizará os vídeos, tendo, portanto, a oportunidade de revisar literatura,             

analisar, construir instrumentos, levantar dados, produzir textos científicos e vídeos, assim           

desenvolvendo a sua capacidade de pesquisa.  
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Cronograma de atividades:  

 

ATIVIDADES 
Mês 

18 19 
AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

ANÁLISE DOS VÍDEOS X            

SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO  X           

ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
DE REGISTRO DO COTIDIANO 

 X X X         

VISITAS TÉCNICAS   X X X        

VISITA DE CAMPO   X X X        
RELATÓRIO PARCIAL      X       
ENTREVISTAS (ACOMPANH.)           X X 
ELABORAÇÃO DOS VÍDEOS            X 
RELATÓRIO FINAL            X 
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