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RESUMO 

 

A presente pesquisa propõe um observatório dos territórios da pobreza em Maceió 

fundamentado em um estudo temporal do cotidiano de moradores de assentamentos 

precários, tratando de observar e de antecipar mudanças e tendências relacionadas com a 

qualidade espacial e social do território em que vivem. Entende-se aqui assentamentos 

precários como favelas, cortiços, vilas, loteamentos irregulares/clandestinos, ocupações, 

conjuntos habitacionais degradados abrigando população de baixa renda. O estudo temporal 

mencionado tem a sua metodologia baseada em confrontar as mesmas pessoas que foram 

entrevistadas na pesquisa original (trabalho de campo da tese de doutorado em 2003 da 

orientadora do atual projeto de pesquisa, Prof. Dra. Débora Cavalcanti) para verificar sua 

trajetória nos assentamentos precários em que habitavam, transcorridos 13 anos. A presente 

pesquisa busca ampliar o entendimento desta questão agregando o fator temporal e assim 

estabelecer um observatório da pobreza urbana materializada em assentamentos precários, 

observando a forma como as políticas públicas, em uma escala macro, afeta o cotidiano no 

micro espaço da família ou comunidade. Será possível então verificar a trajetória daqueles 

moradores desde 2003 e assim avaliar as políticas urbanas e sociais implantadas no período, 

observando como a situação urbana deles evoluiu e ao mesmo tempo refazer as entrevistas 

com os planejadores, ONGs e movimentos sociais e assim acompanhar como a ação do 

estado e a implantação das políticas nacionais e locais de habitação de interesse social 

impactam a qualidade de vida dos pobres urbanos. O objetivo subjacente é desenvolver 

uma metodologia que possa ser aplicada em outras localidades e fornecer as bases do 

observatório que, em uma perspectiva de continuidade, estaria acompanhando a vida desses 

moradores e sua luta por um espaço na cidade por períodos regulares, de cinco em cinco 

anos ou de dez em dez anos, de acordo com os resultados obtidos. A possibilidade de 

acompanhar de forma temporal os impactos da implantação de políticas públicas é sem 

dúvida a maior relevância e inovação desta proposta. Ao final as conclusões darão forma e 

conteúdo a um texto resultante da pesquisa que pretende ser a base de um livro, vídeo/filme 

ou artigos sobre o tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Vila Emater II, Pobreza Urbana, Direito à Cidade. 
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INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 

 

  Com a mecanização do trabalho agrícola na zona rural do estado de Alagoas muitos 

habitantes migraram pra capital Maceió, gerando assim uma concentração da população na 

zona urbana, um total de 932.748 moradores segundo Censo IBGE (2010). Tal fator gera 

problemas de infraestrutura e falta de moradia na cidade resultando na luta por emprego 

ainda que informal, assim como o surgimento de habitações irregulares a exemplo dos 

aglomerados subnormais, o qual se insere a Vila Emater II. 

Decorrido os anos desde que se instalaram no antigo lixão de Maceió pela 

potencialidade de fonte de renda (material reciclável), várias foram as tentativas de 

realocação desses moradores. Tendo em vista a significante luta pelo direito e espaço na 

cidade o presente trabalho tem como objetivo o registro histórico da trajetória dos 

moradores da Vila Emater II. 

Este registro tratará de levantar as características sociais, econômicas, culturais e 

espaciais do assentamento no decorrer da história desde 2003 aos dias atuais. Este Plano 

Individual de Trabalho (PIT) está ligado ao objetivo de atualizar a caracterização de cada 

assentamento precário escolhido para análise.  
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METODOLOGIA 

 

Inicialmente buscou-se entender o contexto histórico da Vila Emater II 

esquadrinhando o cenário socioeconômico de seus residentes no período do seu surgimento 

através de consultas em livros, sites e monografias, em principal a tese de doutorado da 

Prof. Dra. Débora Cavalcanti que norteia a referida investigação. No segundo momento 

revisou-se a bibliografia para andamento da pesquisa, atualizando-se conceitos principais 

como pobreza urbana, segregação espacial e direito à cidade para uma melhor compreensão 

holística. 

Partindo disto, visitas técnicas foram realizadas em diversos órgãos públicos a 

exemplo da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de 

Planejamento (SEMPLA) e Secretaria Municipal de Habitação Popular e Saneamento 

(SMHPS). Foram coletados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AL) e em paralelo às análises das 

informações foram realizadas duas visitas de campo onde houve o contato direto com a 

população do assentamento como também foi estabelecida a comunicação com Cooperativa 

e Organização Não Governamental (ONG) da comunidade como a COOPVILA e a CEASB 

respectivamente, além de lideranças locais na Associação dos Moradores. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Vila Emater II, assentamento precário estudado no presente Plano Individual de 

Trabalho, localizado no bairro de Jacarecica, pertencente a 8º região administrativa de 

Maceió, originou-se de forma espontânea com a ocupação de moradores de baixa renda 

oriundos, em sua maioria, de diferentes partes do município ou do Estado em busca de 

habitação e emprego de um terreno pertencente ao Estado de Alagoas, outrora desprovido 

de serventia econômica. Sua história data-se a partir de 1970 com crescimento acelerado 

em 1990, tendo como cenário principal o antigo Lixão de Maceió. Sem casa e sem 

emprego, os novos moradores enxergaram no lixo a oportunidade de tirar o seu sustento 

através da coleta e reciclagem de materiais recicláveis e ali se instalaram, próximo do seu 

local de trabalho, em contrapartida numa área com pouca ou nenhuma infraestrutura 

urbana. 

Poligonal da Vila Emater II situada no bairro de Jacarecica. 

   

Fonte: Google Maps, 2017. Adaptado pela autora. 

Tendo em vista que o objetivo central deste Plano Individual de Trabalho é o 

registro histórico da Vila Emater II, de 2003 até os dias atuais, faz-se necessário a constante 

comparação dos dados de caráter econômico, social, espacial e cultural desde seu 

surgimento até atualmente. Segundo o Censo do IBGE de 2000 o assentamento contava 

com 1.255 habitantes com alta densidade ocupando todo o espaço disponível, já no Censo 

de 2010 somavam-se 1.781 habitantes, uma média anual de crescimento de 3,56% 

dispostos em 250 unidades domiciliares aproximadamente (SMHPS).  A maioria das 

habitações desta localidade é de taipa, seguidos de materiais encontrados na reciclagem do 

lixo sendo poucas de alvenaria geralmente cobertas com telha de fibrocimento. Ainda há 

casos de aluguéis dos barracos onde os valores variam de R$ 50,00 a R$100,00. Além de 
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casas para aluguel, é possível encontrar placas de venda de casa apesar do terreno não ser 

regularizado até o dado momento. 

Em 2010 o IBGE relatou que 66% dos residentes dessa área são pardos e 29,8% são 

negros, dos declarados pardos residentes de cinco anos ou mais 96% dos homens e 91% das 

mulheres são alfabetizados e dos declarados negros 38% dos homens e 27% das mulheres 

sabem ler e escrever. O assentamento possui um número elevado de crianças na faixa etária 

de 0 a 9 anos de idade, porém, diferente dos adultos, mesmo sendo a maioria dos 

habitantes, o número de alfabetizados não é significativo. O acesso à educação é dificultado 

devido à falta de creches ou escolas próximas do assentamento, sendo necessário um 

grande deslocamento das crianças para os locais de estudo mesmo com ônibus 

disponibilizado pela Prefeitura. 

Dados de 2010 do fluxo escolar por faixa etária (esquerda) e escolaridade da 

população com mais de 25 anos (direita) – Vila Emater II 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010. Acesso 01 de março de 2017. Disponível 

em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/29315 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/29315
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A economia dos moradores baseia-se na reciclagem e coleta do lixo produzido na 

cidade, tendo como local de trabalho as ruas. Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento 

Humano, em 2000 a renda per capita média dessa população era de R$ 232,70 e passou 

para R$ 283,56 em 2010, enquanto no município de Maceió, no mesmo período, era de R$ 

792,54. Na mesma fonte de informação também se encontra a porcentagem dos residentes 

extremamente pobres que possuem renda familiar igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, 

esses eram 20,51% em 2000 e após dez anos o número passou para 14,45%. Já a 

porcentagem dos que possuem renda igual ou inferior a R$ 140,00 mensais passou de 

52,09% para 34,46%. 

O abastecimento de água não atende a todas as famílias ali residentes. Não possuem 

água potável tendo apenas acesso a um poço clandestino que tem um custo mensal de R$ 

40,00 por família embora não garanta o abastecimento diário. Segundo moradores, a água é 

de péssima qualidade e para usufruir do recurso precisam se deslocar com baldes, enchê-los 

e trazê-los novamente para seus barracos numa distância considerável. Em contrapartida em 

2000 o número de domicílios com rede elétrica já era 99,83% passando para 99,87% em 

2010. A coleta de lixo que atende a região aumentou de 89,22% em 2000 para 93,42% em 

2010. 

Vista para o mar da Vila Emater II em 2004 e 2016 (esquerda para direita) 

.    

  Fonte: Cavalcanti, 2004. Autora, 2016 

 

Os acessos continuam irregulares, as vias não obedecem aos parâmetros 

urbanísticos vigentes, impossibilitando o acesso de veículos automotivos nas vias 

secundárias, apenas na principal além da inexistência de pavimentação, drenagem pluvial e 

saneamento básico. Os serviços de saúde são precários, pois a única Unidade Básica de 

Saúde está degradada e sem funcionamento regular com o quadro de funcionários defasado, 

segundo moradores. 

Técnicas etnográficas foram usadas na metodologia de Cavalcanti (2010) para 

obtenção do registro histórico do assentamento em questão. Através das histórias de vida 
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dos moradores tem-se outra visão da pobreza urbana. Vinte e cinco pessoas da Vila Emater 

II foram entrevistadas na tese em 2004, destas apenas cinco continuam vivendo no mesmo 

local, segundo informações da liderança da Associação dos Moradores (Silva, 2017). A 

maioria delas mudou-se para seus municípios de origem e outros estão morando em bairros 

adjacentes.  

Gráfico de moradores remanescentes de 2004 a 2017 na Vila Emater II. 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Ainda não se sabe a causa da evasão significativa de moradores, mas, acredita-se 

que pelos salários baixos, regressando para o local de origem, onde o restante da família 

reside há mais possibilidade de ajuda com alimentação e moradia, já que os barracos são 

improvisado. 

Sem recurso financeiro é cada vez maior a inviabilidade de compra da casa/terra 

numa área com infraestrutura. No caso da Vila Emater II é paradoxal a falta de saneamento, 

habitação, transporte etc se observado o entorno do assentamento; localizado em 

proximidade à shopping center, vias de grande acesso (Av. Comendador Gustavo Paiva e 

Av. Josefa de Melo), faculdades e até condomínios e residências luxuosas providos dos 

melhores consumos coletivos. Assim os residentes resistem e prosseguem com a luta pelo 

direito de posse e moradia, ocupando um espaço na cidade, driblando diariamente os 

diversos interesses políticos e econômicos relativos àquela terra. 
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CONCLUSÕES 

 

 

É perceptível a potencialidade do assentamento enquanto localização por situar-se 

em uma área de especulação e expansão com fácil acesso à outros bairros, quanto ao clima 

pela livre circulação de ar e paisagem privilegiada, além das atividades econômicas que 

envolvem a grande parte da sua população na reciclagem através da cooperativa 

COOPVILA, ressaltando a importância desse assentamento na cidade. 

Sem muitos avanços na saúde, educação e infraestrutura, a resistência pelo espaço 

tem se tornado mais forte por parte dos moradores que hoje lutam na pelo direito de posse e 

regularização da terra. A receptividade e disponibilidade dos moradores e líderes locais em 

compartilhar informações sobre o assentamento influenciou positivamente para o 

andamento da pesquisa, além da rapidez na disponibilização de dados por parte dos órgãos 

públicos. Entretanto, o difícil acesso à região foi o principal fator negativo que interferiu no 

melhor andamento das investigações. Devido a isto, o número de visitas in loco foi 

reduzido de cinco para duas. A falta de dados sobre a área é outro fator dificultoso, pois não 

se encontram dados confiáveis sobre a Vila Emater II facilmente em sítios, livros e outros. 
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL E DIFERENCIADO DO BOLSISTA E /OU 

COLABORADOR 

TÍTULO DO PLANO D E TRABALHO: Caracterização da Vila Emater II 
 

 

I - DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO TRABALHO DO ESTUDANTE;  

O bolsista deverá contribuir com o registro histórico da trajetória dos moradores da Vila 

EMATER II por um espaço na cidade. Este registro tratará de levantar as características sociais, 

econômicas, culturais e espaciais do assentamento no decorrer da história. Este Plano 

Individual de Trabalho (PIT) está ligado ao objetivo de atualizar a caracterização de cada 

assentamento precário escolhido para análise. O principal produto deste PIT será o registro 

histórico da evolução da Vila EMATER II através de mapas temáticos. 

 

II – DETALHAMENTO DA METODOLOGIA CORRESPONDENTE;  

A inserção do bolsista no desenvolvimento da pesquisa tem início no processo de levantamento 

dos dados bibliográficos sobre a Vila EMATER II. Em seguida terá como atividade o 

desenvolvimento de uma estratégia de registro histórico e cartográfico que inclua os diferentes 

estágios de desenvolvimento da área, mapeando a área tendo em vista suas características 

sociais, econômicas, culturais e espaciais, e a sua evolução histórica em termos de projetos e 

melhorias alcançadas. De posse, portanto, das informações a serem levantadas, o bolsista 

deverá fazer visitas aos órgãos que possam fornecer informações sobre a Vila EMATER II. 

Com as informações obtidas e através de contatos com as lideranças locais, o bolsista fará 

visitas de campo no Conjunto onde observará in loco os aspectos sociais, econômicos, culturais 

e espaciais mencionados. O bolsista realizará a linha do tempo e os mapas temáticos com os 

dados colhidos, tendo, portanto, a oportunidade de revisar literatura, analisar, construir 

instrumentos, levantar dados, produzir mapas e textos científicos, e assim desenvolver a sua 

capacidade de pesquisa. 
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III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIMENSIONADO PARA 1 (UM) ANO.  

 


