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1-APRESENTACAO 

A ideia desta proposta de pesquisa integrada surgiu da discussllo entre pesquisadores 

ligados aos Mestrados de Ci6nciu Sociais e de Servi~o Social da UFPB e tecnicos da Fund~lo de 

A~lo Comunitm"ia, institui~lo do Oovemo do Esta.do da Paraiba executora de polfticas publicas na 

area social, com identific~lo de interesses no estudo das condi~Oes de vida das popula~Oes pobres 

do meio mbano. 

0 estudo pretende se centralizer em areas onde se fazem :frequentes ocorr6ncias de 

deslizamentos de barreiras, desabemenlos e imm~t\es, como e o c:aso das locelidades: Ren&Bcer, 

Artur Borges e Satumino de Brito, situadas na regilo metropolitana de Jolo Pessoa, exigindo o 

deslocar constante das popul09t\es Bi residentes. 

Este projeto de pesquisa tern por objetivo investigar de que forma essas popula~Oes 

vivenciam as situafOes de risco a que estlo submetidas e os constentes deslocamentos delas 

decorrentes. A focali.z&.9fto nesta questao nos parece bastante pertinente, wna vez que sfto escassos 

ainda os estudos sociol6gicos sobre este tema em Jotlo Pessoa 

Neste estudo trabalharemos com 88 calegori88 de perda, desenraizamento e medo que, a 

partir de contatos-preliminares, foram apontadas como traduziodo as experi~cias dessas popul~Oes 

em situ~Oes de risco1
• 

A equipe foi estruturada contemplando os seguintes aspectos: 

a) 0 carater de multidisciplinariedade: a equipe envolve, alem dos tr6s docentes 088 areas 

de Sociologia e de Polfticas Publicas, estudantes de Comunic~lo Social, Filosofia, Psicologia e 

Antropologia Cultural, e de tecnicos em planejamento da Ftm~lo de A~fto Coonmitaria (FAC). 

Nesta perspectiva multidisciplinar o fenfimeno seni abordado em diversos ftngulos, 

enriquecendo · assim a produ~lo acad~mica, com aprofimdamento de linh88 tem8tic88 conforme os 

campos de interesses dos distintos pesquisadores docentes, abmos e tecnicos, contribuindo para um 

maior conhecimento das quest()es a serem pesquisadas. 

b) Carater de multi-institucionelidade: no momento em que a Universidade pretende 

incentivar o envolvimento tambem de 6rgAos de planejamento e de interven~Ao tendo por objetivo 

subsidiar, com maior embasamento, polfticas e projetos govemamentais e nflo govemamentais. 

1 C onfonno, a defini~lo dos orglos oficiais. slo consideradu popula~6es Yivendo em situa~loe de risco, aquelas que estlo sujeitas a inunda~6es. 
deslizamenlos. desmosonamentos. descrugas el~tricas e conlamina~6es por fu:o ou oulfoa mllierillis. silua~6es essas ou oulfas que posslllt\ <ril a colocar 
mt pe.rigo • 't'ida dos moradores. 
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2-INTRODU<;AO 

Para mna melhor compreensft.o das ei~Oee de rieco que ocorrem no espa~o urbeno de 

Jolo Pessoa, mna breve reflexlo se imp6e sobre os &tores que t&m ocasionado eete fen6meno. 

Faler em si~Ges de risco nmna cidade como Jolo Pessoa se faz necees&rio refletir 1DD 

pouco como vem se dando a organiz&91o da sua malha url>ana nas ultimas decades. 

Contrariamente ao que ocorre em outros centros urbanos bresilciros, a irrelevAncia de lireas 

muito elevadas, de rios sujeitos a transbordamentos expressivos, p6e a cidade numa situ~lo flsica 

das mais favoni.veis. Portanto, as si~Ges de risco neste caso estlo mais diretamente ligadas ao 

processo de urbani~lo que a cidade cooheceu em seu desenvolvimento do que por &tores fisicos e 

geognilicos. SenAo vejamos: 

A polftica de industrializa~Ao nacional trouxe para JoAo Pessoa, a partir dos anos 70 

atravee da Superintend~ncia de Deeenvolvimento do Nordeste-SUDENE, a implanta~Ao do Dietrito 

Industrial, provocando mudan~as na fisionomia dos antigos bairros e surgimento de novos. Houve wn 

iovestimento expreseivo no finenciemento de hebi~Gee de melhor padrAo de conetru~Ao, com a 

cria~fto e instala~Ao de novos conjmtos residenciais, resultado das diretrizes polfticas govemamentais 

do Banco Naciooal da Habita~lo, Cooperativas , Institutoe, vereftee locaie da COHAB, que agem sob 

o comando federal (Rodrigues, 1981, p.21). Isto gerou e continua gerando uma maior valor~Ao do 

solo urbano que teve implica~6es sobre o processo de seletividade das popula~Ges a1 residentes, 

expulsando aquelas de baixa renda para areas menos nobres da cidade (Lavi ere e Laviere, 1987). 

As altas taxas de crescimento annal da popul~Ao nae decades de 60 e 70 (ver Tabela 1) 

indicam a exist~ncia constante de wn fluxo migratorio do interior do estado em dire~fto a capital e aos 

seus municlpios de influ~ncia (Bayeux, Santa Rita e Cabedelo ). 

Esse crescente movimento migratorio decorreu de duas ordens de fatores: de um la.do, a 

expulello de habitantee das regi6ee de origem onde podemoe destacar "a inexist~ncia de mna eetrutura 

nua1 capaz de reter no trabalho da terra a popul~fto criada no campo" (SUDENE, 1960\70); a 

BUB~ncia de mna reforma agreria que possibiliteria a vida dos trabalhadores ruraie no campo, "a 

sistematica mecani~fto da lavoura liberando mfto-de-obra, e o gnmde perlodo de estiagem for~ando 

o ~xodo rural" (MINTER, 1984 ). Por outro la.do, os fatores de ~Ao das cidades maie urbanizadas, 

tais como: maior perspectiva de engajamento no mercado de trabalho, com a busca de novas 

--
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oportunidades de emprego, mais facilidade de acesso aos servi~os bisicos (educ~Ao e sm'lde, entre 

outros), concorreiam para que, eoo-a-ano, uma gnmde parcela da popula9lo do interior do estado 

passasse a procurar o litoral. 

Contudo este poder de ~Ao da cidade foi igualmente limitado e/ ou seletivo pois tal 

como no meio rural observa-se cada vez mais a util~lo de tecnicas mais aprimoradas na produ9lo, 

"fato que passa a exigir nfveis mais elevados de qualific~Ao de mAo-de-obra, a partir de tuna 

tend&ncia modernizaote quo vem ae d8Ddo de forma goral DBB atividades urbanu altameoto poupadoru 

de for~ade trabalho"(MINTER., 1984). 

Esse filto somado ao ammmto da popul~lo urbane, quer pelo pr6prio crescimento 

vegetativo quer pelos Ouxos migrat6rios, se traduz na cri~Ao de mo n6mero de pessoas que nAo 

encontrando nas cidades emprego regular, passam a exercer, atividades de baixos niveis de 

remuner~Ao que comprometem a sua subsist~ncia enquanto trabalhador. 

Devido os baixos e instaveis nfveis de rend&, esta popul~Ao pobre, desempregada ou 

subempregada nAo tem acesso mesmo a incipiente oferta habitacional existente. Assim se v~ obrigada 

a ocupar os esp~os que por serem nlo somente afastados mas que tambem dado as suas precarias 

condi~Oes flsicas (regiOes de encosta eujeitas a risco de deslizamentos/desmorona-mentos, por conta 

da irregularidade do relevo, areas reservadas a redes de alta tenslo, inund~Ges, e outros) nfto 

constituem objeto de interesse de valoriz~ft.o/especula~Ao fimdiaria e/ou imobiliaria. 

Este tipo de ocup~lo se toma cada vez mais expressivo (ver tabela 2) e se apresenta como 

a "solu~ft.o" encontrada por tuna parcela da popul~ft.o pobre no que se refere a questft.o moradia. 

Atraves de noticias divulgadas na imprensa local bem como em documentos e relatorios de 

pesquisas, pode-se ter tuna idtSia da natureza e da dimensAo dos riscos a que esta submetida a 

popula~ilo residente em alguns pontos da area mbana de JoAo Pessoa. No anode 1985, segundo uma 

pesquisa realizada pelo Nucleo de Documen~Ao e Inform1i9Ao Hist6rica e Regional da UFPB 

(NHDffi), foram registradas em jomais locais 14 noticias concementes a ocorr&ncias de immd~Oes. 

Uma das notf cias analisadas refere-se a inund1i96es e desabementos acontecidos nas favelas Silo 

Rafael e Adolfo Cime com destrui~Ao de 60 casas deixando 15 familias desabrigadas. 

Ja em 1989, segundo documento elaborado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

(CEDEC), ocorreram inund~Oes e desabamentos de barreiras, em diversas favelas, deixando mn 

saldo de 1.411 famflias desabrigadas e 33 mortes. Estas ocorr~ncias afetermn principalmente as 

favelas Sattnnino de Brito, Renascer I, Bairro Slo Jose, Barreira do Cabo Branco, Timbo, Tito Silva 

e SAo Rafae 1. 
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Assim, a possibilidade de sucederem acontecimentos tragicos se inscreve com mrus 

veem!ncia no horizonte cotidiano dessas popula9Ges que, oAo tendo acesso ao espa90 umano sAo 

for9adas a ocuparem areas de risco. Por outro lado, mna primeira apreci~lo acerca das interven90es 

govemsmentais nestas si~Oes, perece indicar que em decorr&ocia da :6-agilidade ecooOmica, social 

e politica de tais grupos estas ~Oes ocorrem de forma bastante prec&ria, pouco contribuindo para a 

solu9Ao definitiva do problems. 

Estes ioterven90es eetatais v&m asBtDDindo, na ID8lona das vezes, mna cono~lo 

"ceritativa'', refor9ando a dependeocia dos grupos etingidos pelas ~Gee governamentais, etraves de 

pr&ticas clieotelfsticas, que podem vir a miner proceBBos organizativos e lutas de resist&ncia que v3m 

sendo empreendidos por essea grupos. 

Apesar da for9a desses movimentos populares como resist~ncia diante dessas situa90es 

adverses, o tr&.90 seletivo e excludeote dos servi9os oferecidos pelo Estado acaba favorecendo a 
manipula9lo politica de grupos sociais. E como diz Weffort, (1992), os pobres "marginalizados", 

incapazes de se organizarem sfto tratados nllo como cidadllos, mas, como 

"clientes" na acep9lo romana do termo. Assim, interessa-nos tambem aprofundar de que forma vfun 

sendo implementadas, pelo Estado, algwnas politicas diretemente volte.das para "assistir" essas 

popul~Oes. 

Por outro lado, contactos preliminares com as popula90es des areas em estudo, vivendo 

cotidianamente em situ~Oes de risco, revelam muitas vezes mna apareote aceita9lo as solu90es 

precerias e provis6rias oferecidas pelo Estado, nos levando a questioner de que forma elas 

apreendem essas pr8ticas/890es govemamentais, que estrategias de enftentamento v~m sendo 

elaboradas por etas ea natureza do projeto de vida que podem vir a construir como forma de apontar 

altemativas 8.quela situa9Ao de vida a que estlo submetidas. 

Estes questOes justificam a realiza9Ao das linhas de pesquisa que propomos no sentido de 

ampliar a compreensfto sobre este tema. 
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>- OBJETIVOS DA PESQUISA 

- Compreender as dimensfSes culturais e subjetivas dessas popul~fSes no sentido de 

fomecer subsldios l elabo~fto de projetos e/ou programas de interven~lo junto a eases segmentos 

sociais; 

- Apreender o significado das perdas constantes tanto materiais como afetivas a que estas 

popul~ftes estlo submetidas; 

- Perceber/verificar de que fonna vivem os desenraizamentos provocados pelas ftequentes 

remo~Oes por que passam. hem como os proceBBos de constru~lo de projetos e sua natureza 

(apresentados como enftentemento aos problemas, como acesso possivel de saidas a essas sitwl9tles 

de perdas)~ 

- Compreender a org~Ao de seus cotidienos no sentido de captar quais estrategias v~m 

sendo adotadas em tennos da cri~lo de redes de rel~fJes e que pniticas de solidariedade e/ou ajuda 

mutua vem sendo adotadas no enftentar dos problemas; 

- Examiner a natureza de 3.lgumas das pniticas que veem sendo direcionadas a estas 

populRfOes e ver de que fonna elas percebern/apreendem as Rft'Ses que v~em sendo adotadas em seu 

beneflcio. 
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4 - REFERENCIAL TE6RICO-METODOLOGICO 

F.ntre as no90es que servirfto de suporte as noeses reflexOes, a de risco se sobressai pelo 

f&to dela constituir, no nosso entendimento, o eixo a partir do qual emergem/coostroem as demais 

categories analfticas deste. 

Para melhor compreendermos o significado do conceito de risco, tomemos Giddens 

(1991),como refcrincia, por este eutor oferecer mna defini9Ao sociol6gica que mais se aproxima de 

noBBo objeto. 

Apoiando-se em lAJkman, Giddens mostra a necessidade de diferenciar ''risco" de "perigo", 

alegando que esta diferenci&ilo se deve as pr6prias caracterlsticas sociais da modernidade, onde se 

procura dar explic~ftes dos fatos a partir entes de sua compreensAo, enquanto associadas 8s 

conting~ncias que marcamf afetam a atividade hmnana ( e portanto hlDDanamente criadas) e nft.o 

resultantes da vontade de Deus on da natureza. 

Para o autor, risco e perigo estao intimamente ligados/relacionados, embora nllo sejam as 

meSJDSS coisas. 0 que o risco pressupOe e o perigo, nAo necesseriemente a consci!ncia deste. Uma 

pessoa que arrisca algo corteja o perigo, onde este e compreendido como mna ame&ia aos resultados 

desejados. Quando o indivf duo age nem sempre ele tern consci!ncia que nesta sua 1t9Ao pode ester 

envolvendo mna possibilidade de risco ou de perigo. Fm outra circunstftncia - no 'risco calculado' - o 

indivfduo sabe que corre risco mas nfto muda a sua ~Ao no sentido de se livrar dele, estando, ao 

contrario, calculadamente ame~ado. 

Risco e confian9a se entrel~am no sentido em que pela coofian9a se consegue reduzir a 

extensfto do perigo, tomando assim o "risco aceitaveP'. Esta si~Ao varia de contexto para contexto 

mas que e central a manuten9a.o da confim19a 

0 risco nllo e apenas mna questft.o de a911o individual. Existem "ambientes de risco" que 

afetam coletividades e a "seguran9a" ee da. quando eesas ei~ftee de perigo sAo neutraliza.das atraves 

do equilibrio entre confian~a e o "risco aceitavel" . 

. Outra categoria a eer analisada e a 009Ao de medo mna vez que esta ee associa diretamente 

a no9llo de risco. A permanente conviv~ncia com a possibilidade de situa90es de riscos iminentes, 

inscreve o medo no horizonte diario das pessoas que moram em areas com essas caracterlsticas, que 

passam a agir e a representar o mundo e suas experiencias sob a influancia deste sentimento. 

~-
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Como afinna Delmneau, (1989, p.19), o medo e inerente a propria condi9fto hmnana. "A 

necessidede de segunm9a ~ portanto fimdamental; estB. na base da efetividede e da moral hmnanas. A 

insegtD11119a e simbolo da morte e a segunm9a o sfmbolo da vida''. F.ntretanto, apesar da validade 

desta afmo99lo, a influ&ncia do medo no comportamento humano tem sido ainda pouco estu~ 

embora seja mn campo de investig~lo extremamente amplo por abranger dimensOes cultm-ais e 

subjetivas que mercam sua singuleridade enlre as sociedades. 

A escolha do medo como mna das dimensOes que orientani. as entrevistas se justifica como 

forma de enriquecimeoto da BD'1ise dos depoimentos dos entrevistados. 

Outra dimenslo considerada importante no processo de investi~lo relaciona-se com a 

e:xperi&lcia do desenraimmeoto, ja que, em nosso eotender, os moredores de areas de risco sllo 

pessoas que :freqOentemente estlo sujeitas a serem deslocadas. 

Tendo ja vivenciedo outras si~6es de mudan9a, de intinerAncia por conta das condi96es 

adversas com que se depararam em seus lugares de origem, essas popul~Oes atualizmn nos esp~os 

urbanos que eles passam a adotar em sues trajet6rias de vida, novas si~6es de cortes e 

desenraizamentos em seus cotidianos afetivos. Constru90es e reconstru90es de identidades que vao se 

tecendo nesta "mobilidade" diante das sit11B96es de perdas constantes a que estllo e.xpostos. 

A este respeito, sfto esclarecedoras as observ~6es de Bosi (1992, p.16): 

"Como pensar em cultura num pals de migrantes? 0 migrante perde a paisagem 
natural, a '°'a, as aguas, as matas, a c~a, a lenha, as anima.is, a casa, vizinhos, as festas, 
a sua manei ra de vesti r, o entoado nativo de falar, de ~·iver, de louvar a seu Deus. Suas 
mliltiplas raJzes se partem. Na. cidade, a sua [ala e chamada "codigo restrito" pelos 
lingiJistas; seu jeito de viver, "car~ncia cultural"; sua religillo, crendice ou folclore. Seria 
mais Justo pensar a cultura de um povo migrante em termos de desenraizamento. NIJ.o 
buscar o que se perdeu: as ralzes jaforam arrancadas, mas procurar o que pode renascer 
nessa terra de eroslJ.o'~ 

Outra vertente de an8.lise importante para 0 DOSSO tema diz respeito Qe fonnas de 

interven9io atraves das quais o estado, tem marcado sua presen9a dwimte as ocorr~ncias de si~Oes 

de risco. Consideramos de importftncia averiguar a natureza dessas ~Oes, as rel~Oes de poder que 

elas envolvem e por outro lado, apreender igualmente, como, de que forma essas pniticas v0m sendo 

percebidas pelas popula~Oes em estudo, bem como analisar suas estrategias de enfrentamento e 

resistencia aoe mecanismos clientelistas que o Estado possa fazer uso no encaminhamento de suas 

~Oes. 
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Estudos feitos sobre a ~Ao do Estado brasileiro na area social t~m demonstrado o 

crescimento de ctmho assistencialista des poUticas sociais, sobretudo, a partir dos enos 80, em 

decorr3ncia do 88fl1Vamento da si~Ao penalizando amplas camadas da popula~Ao. 

0 quadro de miseria, desemprego e sub-emprego generalizado vai servir de base as 
pniticas assistencialistas que emergem nesse perlodo. 

0 que se val assistlr 6 a lnje~lo de pnUicas clientelistas e de programas de natureza 

meramente conjuntural, evidenciando assim nlo tDD real compromisso de encaminhamento de 

solu9ftes, mas antes saidas emergenciais, t6picas, mecanismos utilizados para conter os focos de 

tensGes sociais que sinalizam o quadro perverso a que as populafGes estlo submetidas (Draibe, 

1989). 

Por outro lado, outras formas de interven~lo inspiradas pela logica burocnitica que 

comanda as ~ftes do Estado, tendem a fazer abstJ'a9Ao dos sujeitos, ao considera-los meramente como 

puros homens econamicos, ou seja, movidos apenas pelas suas necessidades materiais, desprovidos 

de valores, de fonnas especfficas de sociabilide.de, que caracterizam sua cultura. E o que 

freqOentemente acontece nos casos que envolvem a remo~Ao de moradores, que sAo muitas vezes 

deslocados em nome de decisftes tecnicas, sem lever em conta suas necesside.des e aspir89lies. E 

como afirma Gon9alves Filho (1990, p.110). 

"reconhecemos, entllo, a organiza~llo social da vida humana nllo como uma 
solu~l!o exterior e fancional de necessidades apenas econ8micas, fan~l!o estrita da 
sobreviv~ncia natural, mas, mais profandamente, descobriremos os objetos e as prllticas 
sociais - que tra~am nossa exist~ncia - como intemamente motivados, solicitando do 
observador, mais aMm da objetividade, aten~iJ.o para os suportes efetivos da memoria, 
ordenadores emplricos da vida intersubjetiva, apoios consistentes do campo simbOlico em 
que brin.cam, trabalham e se encon.tram os homens'~ 

Em consonAncie. com estas ideies, colocou-se tambem a. necessidade de investigar o ponto 

de vista dos agentes govemamentais por um lado, e por outro o dos moradores afetados por poUticas 

publicas, no sentido de epreender as motiva9lies e os interesses que elas envolvem, resgatondo assim 

a dimensao do cooflito, e portanto da polltica, que e subjacente 8s decisOes ditas "racionais", 

"neutras", com que silo revestidas essas pailicas. 

Esta perspectiva de amilise coloca no horizonte a discussAo sobre a questao da cidadania, 

wna vez que envolve wna reflexAo em tomo do car8ter das pniticas do Estado, que t~m sido marcadas 

historicamente pelo desrespeito a condi9Ao de sujeito destas popul896es pauperizadas. 
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Este desrespeito se expressa muitas vezes nos sucessivos processos de desenraiz.amento 

que esses popula~Oee slo levades a enftentar. Referindo-se a estes problemes assume Oon~alves 

Filho (p.110) a reflexilo de Eclea Bosi: 

"Como na natureza, as be/as organizaflJes silo irreverslveis, quando se perdem 
nllo se reconstituem'~ E continua, afirma.ndo sobre o quanto a moblltdade extrema entre as 
famlllas pobres mlgrantes ou nlJma.des urbanas, Impede a sedlment(lfllo das JJ'rolas do 
passado: "(. . .) nllo ha m£morla para aquele a quem nada pertence. Tudo o que se trabalhou, 
criou, lutou, a cr8nica do indivlduo e da famllia, vllo cai r no anonimato ao fim do seu 
percurso errante. A vioMncia que separou suas articulaf;lles, desconjuntou seus esforf;os, 
esbofeteou sua esperanfa, espoliou tambem a lembranfa de seus feitos". 

Dai a importancia de ser levada em consid~ilo, a viv&ncia do cotidiano, ou seja, como as 

pessoas "convivem" e en&entam essas situ~Oes de perda ou de viver coostantemente sob as ame~as 

de deelocamentoe por conta de riecos iminentes; que estrategias de resist~ncia elaboram no seu dia-a

dia de inseguran~a e medo. Nessa perspective, os entrevistados nlo silo considerados apenas como 

vitimas passivas das circmurtiocias, mesmo que extremamente desfavoraveis em que se encontrem. 

Mas como sujeitos de interesses e vontades capazes tambem de se apropriarem de determinadas 

praticas em fim\:fto de seus interesses. 

Resta acrescenter que esta malba de temas que envolve o estudo da pobreza urbana em face 

das situa~Oes de risco tera como um dos fios condutores a apreensilo das representa~Oes eleboradas 

pelos sujeitos que vivenciam essas experiencias em seus cotidianos. 

Por represen~Oes estamoe entendendo a forma atraves da qual os sujeitos produzern e dilo 

sentido as suas experi!ncias de perda, como vivenciom as sitwl90es novas com que se de.frontam, 

constroern seus projetos corno forma de enftentamento as contigeincias do dia-a-dia. Elas tern sua 

origern no cenario das rel~Oes sociais o locus por excel!ncia que interagem, vivem, lutam os sujeitos 

em suas trajet6rias de vida. Aseim, fazemos nosea a defmi~lo de JOVCHELOVITCH (1994, p.81) 

para quern "as representa~Oes sociais silo mna estrategia desenvolvida por etores sociais para 

enfrentar a diversidade e a rnobilidade de um mundo que, ernbora perten~a a todos, transcende a cada 

um individualmente. ( ... ) elas silo um esp~o potencial de fabric~A.o comum, onde cada sujeito vai 

alem da sua propria individualidade para entrar em dorninio diferente, ainda que fundamentalrnente 

relacionado: o dorninio da vida em comum, o espa~o publico"( ... ) 

E o sentido do pertilhar das si~Oes vividas coletivamente e sua importftncia no processo 

de elabo~A.o des repreeenta90es dos sujeitos, conforme enfetiza a autora, que reegetamoe como 

forma de an8lise no caso especifico dos nossos sujeitos. 



11 

0 trabalhar com as imagens, as impresstses, sentimentos, aspectos intimamente ligados ao 

onmdo subjetivo, s6 se toma possfvel quando eles se meterializam etraves des fates, des evoc~Oes 

dos sujeitos. 

MJNAYO (1994, p.103), se apoiando nos reflexOes de BOURDIEU e BAKIITJN, mostra 

como esses autores, em seus estudos sobre as represent~Oes sociais reconhecem na fala o instnunento 

tlmdamental para se resgatar 88 expre110e1 que traduzem 88 condl~Oes de exist!ncla dos sujeltos. Para 

BOURDIEU "a palavra e o simbolo de commiic~lo por excel&ncia porque ela representa o 

pensamento"(p.103) Dando destaque mi falas, o autor insiste sobre o aspecto da objetividade des 

represe~Oes sociais, gm autindo assim seu esp~o de estudo na sociologia. 

Nae nossas anlilises sobre as represenl1l96es sociais incluiremos tembem, aspectos nAo 

verbalizados pelos sujeitos, ou seja, o gestual, os sil~ncios, os nlo ditos, por entendermos que eles 

sio igualmente portadores de sentido, de significado, importantes portanto neste processo de. resgate 

das experi~ncias. 

No tocante a anBlise das fales, o material discursivo constitui um dos eixos de nossos 

estudos, atraves do qual teremos acesso a realidade vivida pelos sujeitos, pois, como diz MINA YO, 

(opus cit, p.110) "e etraves dela que os etores sociais se movem, constr6em sues vides e explicam

nas mediante seu estoque de conhecimentos."( ... ) 

Essas quest6es orientario toda a reflexll.o te6rica da nossa pesquisa. 
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5 - PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Alem da amilise de discurso como recurso no tratamento das fales, outros procedimentos se 

somam a este, como forma de dar conta dos diversos aspectos que envolvem a complexidade do tema 

emquestAo. 

1 - Levaotamento junto as institui96es que atendem e/ou intervem junto as areas de risco 

para atualiZ1l9lo de info~8ea sobre o estado des comunidades etingidaa e verificar es que ainda 

nlo foram cadastradas; 

2 - Retomar es areas previamente visitadas e expoet.as a si~Oes otdras de risco de 

natureza qufmica, biol6gica ou outras ainda nlo doClDDentadas nos relat6rios institucionais; 

3 - Levantamento docmnental jlDlto i\s institui90es, entrevistando tecnicos a eles ligados 

para atual~lo das inform~Oes sobre polfticas de interven~Ao implementadas e/ou redefinidas 

(Secretaria do Trabalho e A~lo Social-SETRAS, Secretaria do Trabalho e Promo~lo Social

SETRAPS, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil-CEDEC, e outras); 

4 - Estudo da legisla9lo url>ena para se inteirar dos mecenismos existentes em tennos de 

recursos voltados para essas areas; 

5 - Levantamento videognilico e fotognilico das areas a serem estudadas como meio de 

captar melhor, de mn lado, o cen&rio das situa~Ges de risco e, de outro, apreender o cotidiano das 

popula~Oes. Fntendemos que estes recursos possibilitmilo mna rela~lo mais nitida entre imagens e 

falas; 

6 - Serft.o realizadas entrevistas com roteiro semi-estruturado que pennitam resgatar tanto es 

infonn~Oes concementes as ocorr~ncias de risco, trajet6ria dos deslocamentos/des-enraizamentos, 

estrategias de en:&entamento es perdas vivides pelos sujeitos bem como es representa~ftes por eles 

construidas de toda esta experiencia; 

7 - Observ~lo direta afim de ajudar a apreender aspectos que nlo foram explicitados na 

ocasiAo das entrevistas; 

8 -Semim\rios dos temes que serlo objeto de estudo da pesquisa ( desenraizamento, medo, 

cotidiano, represen~Oes sociais, politicas sociais, estrategias de sobreviv~ncia, cidadania) e 

discussOes metodologicas. 
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Esses procedimentos apresentados em seu conjunto, serfto desdobrados no interior dos 

pianos de trabalho dos pesquisadores de acordo com es necessidades presentes nos sub-projetos que 

pretendem desenvolver. 
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IABELA 1 

TAXAS MEDIAS OEOMEnuCAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULACAO RESIDENTE 
PARA MUNiciPIOS DE Jo.Ao PESSOA, BAYEUX, SANTA RITA, CABEDELO, 
MICROJUU!(UAO 00 Ltl'OllAL PJ\RAJBANO, PARAiBA E NORDBSTB. 

TA*8 DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULA~AO (%) 

DISCRIMINACAO 1960170 1970/80 1960/80 
JoAo Pessoa 4,48 4,06 4,27 
Bayeux 7,42 5,21 6.31 
Santa Rita 2,01 2,49 2,25 
Cabedelo 2,26 1,83 2,0.5 
Litoral 2,72 2,90 2,81 
Paraiba 1,77 1.52 1,60 
Nordeste 2,40 2,16 2,28 
Fonte: PrOJet.o Especial C1dades de Porte M~dio • Aglomendo Urbmo de 1olo Peno• - MlNTERISUDENMlOVF.RHO DO ESTAOO DA 
PARAfB.AJPREFEJTURA MUNICIPAL DEJOAo PESSOA. Vol. I, 1984. 

IABELA1 

A Ri EVOLUC. ODASFAVELAS-PE ODO 1963/1988 
MUNICIPIOS 1963/68 1968173 1973178 1978183 1983/88 
JoAo Pessoa 04 08 23 69 103 
Bayeux 01 03 04 05 06 
Santa Rita -- 01 03 04 04 
Cabedelo -- 02 0.5 07 07 
Ouarabira -- -- -- 01 03 
Campina Grande 05 09 14 19 29 
Catole do Rocha -- -- -- 01 02 
Sousa -- -- -- 04 01 
Patos -- -- -- 01 02 
Pomhal -- -- -- 01 02 
C~azeiras -- -- -- 01 04 

!TOTAL 10 23 49 110 161 I 
Fonte: 01J1gn6sbco da Situa~lo Habitaaonal da Pandba -Seaetana de DesenTohrimento Urbmo e Regional - 1988. 
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1 - ORc;AMENTo 

REMUNER.At;.AO DE SER.Vlt;OS DE TERCEIROS: 

Traoscri~lo de fitas ....................................................................................... US 1449,27 

Serviyos de estallstica. ................................................................................... US 579,71 

Sab--tot.al.......................................................................................... US 2028,98 

MATERIAL DE CONSUMO 

Material de expediente .................................................................................... US 579,71 

C6pias xerox. ................................................................................................... US 579,71 

Pitas para filmadora (S-VIIS) .......................................................................... US 144,93 

Papel para coJDPutador ..................................................................................... US 217,39 

Sub--Tot.al .............................................................................................. us 1s21, 74 

EQUIP AMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

Material bibliogr&fico ..................................................................................... U.S 434,78 

Sub--Tot.al ................................................................................................ US 434, 78 

RECURSOS HUMANOS 

2 Assistentes de pesquisa ............................................................................. US 6260,87 

Sub-Tot.al ................................................................................................ US 6 260,87 

Tot.al Gel-al ......................................................................................... US 10.246,37 
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