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RESUMO

A construção da identidade territorial vincula-se a apropriação material e simbólica do território. Essa apropriação se
expressa no uso desse território como meio de vida e de sobrevivência, mas também como espaço de representação
simbólica, afetiva e cultural. Em se tratando do ribeirinho, o rio representa, pois esse espaço, a partir do qual a
identidade é construída. Um espaço marcado pela fluidez, ações, ritmos, movimento e temporalidades. Nesse sentido
o trabalho em questão busca compreender o significado do rio São Francisco para os ribeirinhos enquanto espaço
funcional e simbólico. Para aclarar objetivo, a pesquisa ancorou-se no enfoque qualitativo e tem como locus do estudo
o povoado Sudene, uma comunidade ribeirinha, do município de Piaçabuçu, estado de Alagoas.

Palavras-chave: território; identidade; representação.

“ESE RÍO ES MI VIDA […] MI VIDA ES EL RÍO”: APROPIACIÓN Y USOS DEL RÍO SÃO FRANCISCO EN EL
POBLADO SUDENE, MUNICIPIO DE PIACABUÇU / AL

RESUMEN

La construcción de la identidad territorial vinculase a la apropiación material y simbólica del territorio. Esa apropiación
se expresa en el uso de ese territorio como medio de vida y supervivencia, pero también como espacio de
representación simbólica, afectiva y cultural. Para los habitantes que viven al redor del río, “os ribeirinhos”, el río
representa el espacio a partir del cual la identidad es construida: un espacio marcado por la fluidez, acciones, ritmos,
movimientos y temporalidades. En ese contexto, el trabajo en cuestión busca comprender el significado del río São
Francisco para “os riberinhos” como espacio funcional y simbólico. Para clararificar el objetivo, la investigación tuvo
como fundamento el enfoque cualitativo y tiene como locus del estudio el poblado Sudene, una comunidad “ribeirinha”
del municipio de Piacabuçu, estado de Alagoas.

Palabras llave: territorio; identidad; representación.

INTRODUÇÃO

O trabalho em questão foi pensado na perspectiva de se realizar uma leitura sobre das comunidades que vivem sob a
influência do rio São Francisco, considerando as relações das mesmas com o rio, enquanto espaço de referência
identitária (espaço físico, social e simbólico), e como fonte de pertencimento, ou seja, o sentido de pertença e de
simbolização (CRUZ, 2006; 2007; 2011). O locus da pesquisa que deu origem a este artigo é o povoado Sudene[i] que
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pertence ao município de Piaçabuçu, estado de Alagoas.

O recorte realizado considerando as comunidades ribeirinhas se justifica pela compreensão que nesses territórios
encontramos uma grande diversidade em termos de organização espacial e de relacionamentos com o espaço que
habitam, além do reconhecimento da importância do rio São Francisco como elemento da organização socioespacial
dessas comunidades.

O rio representa se apresenta como fonte de sobrevivência para essas populações, mas é também um espaço de
representação afetiva e simbólica, pois existe:

[...] uma profunda e rotineira relação das pessoas com o rio [...]. Neste viver de águas, os
moradores do rio São Francisco e de suas margens se articulam permanentemente para
criar espaços e condições de vida, de reprodução cultural e social. (SOUZA, 2013, p. 228).

Considerando essas proposições, o objetivo do trabalho em questão é entender o significado do rio São Francisco,
para os ribeirinhos enquanto espaço funcional e simbólico. Acredita-se, pois que o rio é o referente espacial que
afirma a identidade na comunidade ribeirinha em questão, uma identidade social e territorial. Destarte considera-se
que “[...] toda identidade territorial é uma identidade social definida fundamentalmente através do território.”
(ROSENDHAL, CORRÊA, 1999.p. 172). O rio é “[...] fonte de significados e de experiências [para esse] [...] povo”
(CASTELLS, 2000, p. 21).

É sob a influência do rio que as relações sociais, materiais e culturais se desenvolvem e se fortalecem. Nesse sentido
concorda-se com Haesbaert (2007, p. 35), quando assevera que “[...] devemos começar por destrinchar o elo, a nosso
ver indissociável, entre território e cultura ou, mais especificamente, entre território e identidade”.

Para aclarar o objetivo proposto, o trabalho ancorou-se na abordagem da pesquisa qualitativa, uma pesquisa
descritiva, tendo o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave. Nessa
abordagem os significados, as representações e os processos são essenciais para compreensão do(s) objeto(s) de
estudo. A pesquisa de campo (e os dados colhidos) foi realizada como parte das ações do projeto de pesquisa: Viver
e pertencer: vínculos territoriais e identidades no Baixo São Francisco Alagoano (PIBIC/UFAL/FAPEAL)[ii].

1. NOTAS SOBRE O POVOADO SUDENE
Como já frisado, a pesquisa que deu origem a este artigo foi realizada no povoado Sudene que pertence ao município
de Piaçabuçu, estado de Alagoas. O acesso ao povoado pode ser realizado de duas formas: por via terrestre, através
da rodovia AL-255 e por via fluvial navegando pelas águas do rio São Francisco. Por ambas as formas de acesso,
quem se dirige ao povoado Sudene encontrará uma diversidade de paisagens.

Seguindo pela via terrestre, saindo de Penedo[iii] a paisagem é dominada por coqueirais, campos que são inundados
nos períodos chuvosos e pequenas propriedades rurais que se dedicam a agricultura de subsistência com destaque
para a produção de macaxeira, milho, inhame, feijão, hortaliças e frutas. Também se observa que nessas
propriedades há a criação de gado bovino, caprinos e suínos, além da criação de pequenos animais como aves.

Semelhante ao povoado Sudene, outras comunidades se desenvolveram ao longo da rodovia ou próximas a mesma
com destaque para os povoados Penedinho, Retiro, Ponta Mofina e Potengi, povoados que possuem uma
configuração territorial muito próxima das características do povoado Sudene, pois também se situam às margens do
rio São Francisco ou de seus afluentes.

Seguindo por via fluvial, a “estrada”, que leva ao povoado é diversa, ao longo do “caminho”. Do lado direito está o
município de Neópolis, estado de Sergipe e do lado esquerdo, seguindo o curso do rio, navega-se por águas que
margeiam o município de Penedo e Piaçabuçu. Nesse percurso diversas ilhas são encontradas a exemplo da Ilha do
Monte da Fitinha da Nega, Ilha Criminosa, Ilha Bulica, Ilha Gundim e também diversos povoados.

A história sobre a formação do povoado relaciona-se, sobretudo às cheias do rio São Francisco nos anos setenta. A
princípio as primeiras casas de taipa foram construídas como ponto apoio para os pescadores, contudo quando a vila
começou a se estruturar, o local também passou a ser visto como uma possibilidade de melhorar a instrução dos filhos
e de acesso a serviços de saúde já que ficava próximo a sede dos municípios de Piaçabuçu e Penedo:
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[...] Porque é o melhor local de sobreviver foi esse local mesmo n/é... ai foi chegando de
um por um, devagarzinho e formou o lugar. A maioria morava nas ilhas... ai teve aquelas
enchentes ai a maioria daquele pessoal das ilhas veio tudo parar aqui e formou o povoado
ai gostaram e não saíram mais. (Ribeirinho 07 – 51 anos.)

[...] Rapaz quando a gente cheguemo aqui era pequeno, era duas, três casinhas só, foi
continuando, o pessoal foi chagando das ilhas n/é, chegando porque aqui é um lugar
sossegado. (Ribeirinho 06 – 45 anos.)

A enchente foi em 1970. A última enchente que teve por essas terras e no rio todo [...]. Ilha
do Gundim era uma ilha muito grande que pegava de Alagoas a Sergipe. Ai o pessoal do
Gundim vieram todo mundo embora porque encheu a ilha. Vieram pessoas do Gundim,
vieram pessoas da ilha Teresa, vieram de todas as ilha, o único lugar que não encheu foi
aqui. Brejo Grande encheu [...] e quem ficava próximo aqui a Alagoas das ilhas vieram todo
mundo pra aqui. Ai das ilhas formou o povoado Sudene. As pessoas que vieram pra cá,
vieram por causa da grande enchente e formaram o povoado Sudene [...]. (Ribeirinho 02 –
48 anos)

[...] A gente veio para aqui [pois] [...] não tinha estudo pros meninos sabe. Ai a gente veio
para aqui. [...] lá não tinha estudo ai a gente veio para aqui. [...] Assim, era tudo casa de
taipa, [...]. Essas casinhas aqui que você tá vendo era tudo casa de taipa, tudo. Ai foi
chegando o pessoal foi reformando fazendo casa, a prefeitura fez a da gente foi a
prefeitura quem fez, ai fez pequeninha sabe, ai depois a gente crescemos devagarzinho
até que agora tá maior. (Ribeirinho 09 - 50 anos)

O rio é utilizado quase pra tudo. Lavar roupa, pescar, passear, porque a gente pesca no
rio, a gente lava alguma roupa no rio, quando não tem água nas torneiras a gente desce
pra lavar no rio e tomar banho. Eu uso pra tudo isso n/é (Ribeirinha 01- 64 anos)
(Ribeirinha 01- 64 anos).

Linearmente organizado, o povoado se formou seguindo a rodovia e se desenvolveu ao longo de uma única rua onde
também se situa os principais equipamentos da comunidade a exemplo dos bares, restaurantes, mercearias, escola
de fundamental menor, unidade básica de saúde, uma pequena praça, além de um estaleiro onde se constrói e se
reforma a maioria dos barcos da região do baixo São Francisco.

Classificado como um povoado rural, a organização espacial do povoado segue a dinâmica do rio. As casas em sua
maioria são de alvenaria e estão com “fundo” ou quintal, voltados para rio. São construções mais altas, reforçadas em
sua estrutura para resistir ao movimento das marés que diariamente inundam o espaço entre as casas e o rio, uma
espécie de prainha ou faixa de areia. Nos quintais são guardados os barcos de trabalho e de lazer e também os
apetrechos de pesca. Dizem os ribeirinhos que seus quintais são o próprio rio. Nesse espaço crianças brincaram,
pescadores tecem suas redes, preparam os barcos para pescaria, conversam com vizinhos, ou simplesmente olham o
Velho Chico e apreciam sua beleza.

Semelhante a muitos povoados visitados no período da pesquisa[iv], o Sudene possui carência de serviços básicos de
coleta de lixo e rede de esgoto e embora seja banhado pelo rio, a falta de água é constante, por isso a população usa
sistematicamente o rio nas atividades domésticas:

Um fato nos chamou atenção, pois apesar de viverem às margens do rio, a água para o consumo é comparada nos
depósitos de distribuição de água mineral do povoado ou cidade de Piaçabuçu. O uso da água para consumo humano
não é realizado, pois segundo moradores a proximidade com a foz e o avanço das águas do mar sobre o rio, tornou a
água muito salobra, ademais há também um receio quanto ao consumo da mesma, pois sabe-se que a maioria das
cidades ribeirinhas despejam seus esgotos no rio.

No que diz respeito aos aspectos do trabalho, a maior parte da população se dedica a atividades relacionadas,
sobretudo à exploração do rio. São na sua maioria pescadores artesanais, que trabalham em conjunto com a família.
No povoado Sudene, a maioria dos pescadores possuem seu barco de pesca e também fabricam os próprios
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apetrechos, com destaque para as redes. Embora a atividade da pesca tenha se evidenciado no povoado como uma
atividade dominada pelo sexo masculino, muitas mulheres relataram que também são pescadoras e dividem com os
pais ou maridos a tarefa de sustento da casa. De certo, mesmo que haja uma predominância dos homens nessa
atividade, as mulheres participam da divisão social do trabalho, pois, além da pesca são responsáveis pela limpeza
(extração de escamas e vísceras) e beneficiamento do pescado, que além de consumido pela família, é vendido no
próprio povoado, na sede do município ou a atravessadores que abastecem o mercado da capital Maceió.

Assim destaca-se que o povoado Sudene foi se foi desenvolvendo à medida que as pessoas foram ocupando os
espaços, estabelecendo vínculos com esse novo território. Um território que passou a significar lar, repouso, abrigo
físico, fonte de recursos materiais, além de representar um espaço de referência, pois os moradores passaram a criar
laços pertencimento com o espaço e com rio. Assim de uma vila de pescadores, hoje o povoado possui cerca 250
famílias, com uma população de 800 pessoas, que vivem da pesca e tem sua cultura influenciada pelas águas do
Velho Chico.

1. DOS USOS E DA APROPRIAÇÃO: OS SENTIDOS DO RIO NO POVOADO SUDENE
Essa secção foi pensado buscando estabelecer um diálogo entre os significados que permeiam a apropriação do rio
São Francisco pela população ribeirinha do povoado Sudene. A ideia de apropriação empregada nesse texto se
vincula as proposições de Moraes (2002), quando argumenta que a apropriação do território resulta na valorização do
espaço apreendida como processo histórico. Essa “[...] apropriação [...] implica a constante reverificação das formas
herdadas, atribuindo-lhes uma funcionalidade em face da organização social vigente”. “[...] A constituição de um
território é assim um processo cumulativo, a cada momento resultado e possibilidade, um contínuo em movimento”
(MORAES, 2002, p. 54).

Assim utilizou-se como recurso para estabelecer esse diálogo, as observações de campo, as falas dos entrevistados e
as narrativas construídas. Considerou-se também os aspectos descritivos, como um dos principais pressupostos da
pesquisa qualitativa que:

a. tem o ambiente natural como fonte direta dos dados;
b. o pesquisador como instrumento-chave;
c. os processos e busca pelos significados;
d. e análise dos dados indutivamente (TRIVIÑOS, 1987).

Apontamos nesse sentido, duas representações do rio para os moradores do Sudene: uma representação que
envolve os aspectos funcionais, o uso e reprodução da vida da comunidade e outra representação permeada pela
afetividade, pela simbologia e pelo sentido de pertença.

Como representação funcional, referente material, meio de sobrevivência, o rio significa lar, repouso, abrigo físico,
fonte de recursos materiais (matérias-primas), meio de produção (HAESBAERT, 2005; 2004). Um lugar onde se
produz e reproduz a existência, onde se afirma um modo de vida que tem relação direta com as vivências
relacionadas o trabalho e a(s) identidade(s) construída(s) a partir dessa relação.

[...] Eu me tornei uma pescadora [...] meu pai pescava, nós tratava os peixe, minha mãe
vendia na feira [...] me casei também com um pescador e minha vida foi pescar. Por isso
que eu não escolhi, meu destino foi a pesca. Meu pai era pescador, meu marido era
também [pescador] [...] (Ribeirinha 01- 64 anos).

[...] Eu sou ribeirinho eu nasci e me criei aqui. Não, não. Já fui e vi que não dá certo, eu
conheço o país todo de norte a sul pelo litoral e igual aqui eu nunca vi, um rio igual a esse.
(Ribeirinho 02- 48 anos – AL Sudene).

[...] Eu pesquei tanto mulher, eu pesquei tanto, tirei tanto caranguejo de braço pra dar de
comer aos meus filhos que foi uma... olha foi uma benção... A minha vida foi pescar e
agora eu costuro os panos das canoas dos homi quando aparece ai pescador [...]
(Ribeirinha 01 - 64 anos).

Se num primeiro momento a ocupação do espaço se fez como uma necessidade eminente em função das enchentes,

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/esse_rio_e_minha_vida_[]_minha_vida_e_o_rio_apropriacao_e_usos_do.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



a vida dos ribeirinhos assumiu uma nova dinâmica, com a formação do povoado, pois surgiram novos espaços e
novas redes de sociabilidade, que se evidencia na forma como organizam a vida cotidiana e o trabalho.

O povoado se formou pelo uso do território à medida que as pessoas foram ocupando os espaços e foram
estabelecendo vínculos com o mesmo. As primeiras casas, a formação da vila de pescadores, a organização espacial,
foi resultado também de um processo cultural, pois, a constituição do espaço possui influência da cultura (CLAVAL,
1999).

Ao se relacionar com o espaço, os indivíduos demarcam seus lugares e suas culturas. O espaço é demarcado,
apropriado. O território é a ocupação do lugar do espaço. Essa ocupação, a “demarcação” desse território produzem
vínculos territoriais que se expressam não só no uso, ocupação e/ou posse do território, mas também nos sentimentos
de afetividade e de pertencimento. Assim de uma vila de pescadores, hoje o povoado possui cerca 250 famílias, com
uma população de 800 pessoas.

Outra representação marcante na vivência em campo foi a apropriação do rio como representação simbólica e como
referente identitário. Esse aspecto foi citado Cruz (2006) ao pesquisar as comunidades ribeirinhas no Amazonas,
quando enfatiza a importância da presença simbólica do rio como elemento que singulariza a cultura de um povo.

Nesse sentido, “ser do rio”, “pertencer ao rio”, ir ao rio “somente para pensar” ou para “apreciar sua beleza”, traduz um
processo de identificação com esse espaço, que ultrapassa a funcionalidade, pois a afirmação de um território
enquanto espaço de reprodução da vida pressupõe a criação de vínculos territoriais, que conjuga o viver e o pertencer
ao território: “[...] Esse rio significa vida, é minha vida é o rio. Uma coisa que eu nunca vi, eu pensei que não era isso,
mas depois que a minha idade chegou eu vi que a minha vida era esse rio [...]”. (Ribeirinho 02- 48 anos).

Viver e pertence ao “mundo do rio” é partilhar de um mesmo espaço-tempo, das mesmas tramas socioculturais, pois o
rio é:

Uma vida, um modo de vida. As pessoas [...] vivem no/do rio. Entendem e utilizam o Rio
São Francisco como um território de apropriação material e simbólica. Um rio utilizado para
o trabalho e percebido enquanto a reprodução da vida. (SOUZA, 2013, 210).

[...] Pra mim não tem coisa melhor não, que morar perto do rio, poder ter um quintal assim
na beira do rio. Acorda de manhã quando levanta a água ali, beirando ali. (Ribeirinho 04-
35 anos).

[...] Eu gosto muito, muito do rio, porque o rio a gente toma banho, fica aqui, olha a
natureza, tudo n/é O rio eu acho que essa beira de rio pra nós abaixo de Deus é tudo.
(Ribeirinha 01- 64 anos).

[...] o rio é tudo. É tudo, porque ele serve pra eu pescar, tomar banho e outras atividades
que eu preciso, é esse o significado. A história é que para mim esse rio é tudo, uma mãe
um pai, trás o benefício de um jeito e de outro, mais ele trás. Trás no peixe, no camarão, no
siri, trás na lavoura do arroz, hoje não porque a água tá salgada. E mais é uma beleza pra
te receber. (Ribeirinho 12 - 55 anos).

Assim as representações simbólicas do rio São Francisco, permeiam o cotidiano das populações ribeirinhas, e
apontam as características próprias de um viver próximo ao território do rio:

[...] Todo dia, todo o dia o rio está presente na minha vida. (Ribeirinho 05 - 82 anos).

[...] Minha esposa mais minhas filhas mora na cidade grande. Quando eu vou pra lá eu
passo oito dias, cinco dias, eu adoeço [em referência a Aracaju...] começa a aparecer dor,
dor num canto, dor no outro. Quando eu chego aqui [...]. Quando eu chego aqui eu não
tenho mais dor, eu não sinto nada na vida, eu não sinto gripe, eu não sinto nada na vida. A
cura é esse rio aqui, felicidade. A pessoa ser feliz num rio desses é bom demais.
(Ribeirinho 02- 48 anos).
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[...] Venho pro rio pra pescar, pra tomar banho, pra zelar do rio, às vezes esse bagulho aí
eu ajunto e toco fogo. (Ribeirinho 12 – 55 anos).

[...] Não, eu posso ficar um dia na casa da minha filha, um mês dois mês, mas eu não
gosto não de ficar longe da beira do rio, aqui é muito melhor, muito divertido. (Ribeirinha
01- 64 anos – AL Sudene).

Quer seja como fonte de recurso, meio de vida, quer seja como fonte de simbologia, fé, encantamento, identidade e
pertença, o rio São Francisco está presente no cotidiano do povoado Sudene em todos os aspectos.

É o senhor que leva seus peixes no carrinho de mão e anuncia a venda aos moradores, exibindo a todos que por ali
passam, seu motivo de orgulho e o resultado de um dia de boa pesca, quando rio generosamente lhe deu um grande
peixe. É a senhora que passa em seguida e observa se vale a pena comprar aquele pescado. É o homem “lixa” um
barco no estaleiro, outros que consertam um barco maior. A oficina é o próprio rio, o ofício também foi inspirado por
ele.

São as crianças que brincam na rua e que “descem” para rio para aproveitar a maré baixa e a água refrescante. É
hora das crianças brincarem na areia sob olhar atento da avó. Ela admira a beleza que é esse momento. Os netos ar
livre, em contato com o rio, tudo é novo e é motivo de alegria.

Mais adiante, um homem com paciência tece a rede que vai usar na pescaria noturna, rede de muitos metros, de
muitas histórias. Está sentado na prainha, que logo será “invadida” pela maré, avisando ao pescador que logo, logo
também é hora de partir, de se aventurar no rio-mar. O que tece a rede mostra com orgulho os troféus que adquiriu
nas corridas de barco, nos momentos de lazer. O barco vermelho é o campeão e fica guardado no seu quintal,
esperando a próxima competição. Exibe que ao lado está o barco do irmão, forma-se a dupla de campeões.

Mas e o rio O rio com sua fluidez, mostrando sua beleza mais esplêndida, contrasta o céu azul. “Ancorados” nele
estão os barcos que rasgam suas águas, que vão e vem na busca pela sobrevivência da família. Suas águas parecem
encantadas, e nos seus encantos a mulher lava sua louça, banha as crianças, o homem aparece para escovar os
dentes. Querem usufruir da sua beleza e de suas benfeitorias. As águas calmas e doces também escondem seu sal,
sal que vem do mar e para as margens do Velho Chico. A senhora que lava a louça se acanha com as diferentes
companhias, as pesquisadoras pedem licença para também desfrutar dessa maestria, desse encantamento que é
falar do rio.

Assim observa-se que tecem redes, como tecem a vida. Pescam peixes, como pescam sonhos. Lavam roupas, lavam
louça ao som das cantigas e do vai e vem das águas. Usufruem do rio como um privilégio, uma dádiva. Experienciam
a realidade e constroem cotidianamente, territorialidades que refletem a multidimensionalidade do vivido territorial.

Essas territorialidades se expressam nas atividades diárias, nas práticas sociais, nas relações materiais e simbólicas,
no pertencimento e na identidade territorial continuamente reafirmada com o territó-rio. Esse território é recurso,
abrigo, religião, meio de vida, mas é, sobretudo o símbolo de uma relação de pertencimento, pois: “[...] Esse rio
significa vida, e minha vida é o rio”. (Ribeirinho 02- 48 anos). “[...] Todo dia, todo o dia o rio está presente na minha
vida”. (Ribeirinha 05 - 82 anos), “[...] essa beira de rio pra nós abaixo de Deus é tudo” (Ribeirinho 01 - 64 anos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo em questão buscou entender a relação dos ribeirinhos, com o rio São Francisco e sob quais referenciais essa
relação se afirma. Nesse sentido entendemos que o rio é o referente espacial, base para a construção da identidade
territorial do povoado Sudene, no município de Piaçabuçu/AL.

Há na comunidade ribeirinha um reconhecimento do rio São Francisco como elemento essencial da organização
socioespacial dessa comunidade. O rio está presente na vida da população em todos os aspectos, como fonte de
alimento, nas tarefas diárias, no ir e vir do cotidiano.

E semelhante a Rosa (1986, p. 41), que afirmava que “[...] o melhor de tudo é a água [...]”, há o reconhecimento e a
afirmação dessa relação com as águas do rio não só funcional, mas também simbólica: “[...] minha tendência é só sair
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daqui quando Deus me levar” (Ribeirinho 12 - 55 anos)

Destarte, a vivência no campo, o contato com a população e a observação do cotidiano no povoado, mostraram as
formas de apropriação do espaço, as identidades construídas, os vínculos que as pessoas têm com o rio, sobretudo a
significação do rio como espaço de referência identitária.

[i] O povoado Sudene no município de Piaçabuçu e o povoado Catrapó no município de Igreja Nava foram os
povoados selecionado para a realização do projeto de pesquisa: Viver e pertencer: vínculos territoriais e identidades
no Baixo São Francisco Alagoano (PIBIC/UFAL/FAPEAL).
[ii] O projeto de pesquisa (PIBIC ciclo 2016/2017) citado é financiado pela FAPEAL – Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Alagoas.
[iii] Referimo-nos a saída do município de Penedo, pois as viagens para trabalho de campo foram organizadas
seguindo os tramites legais da universidade que orienta sobre a necessidade de acompanhamento dos alunos para
trabalhos de campo por um docente ou técnico. Nesse sentido a saída para o campo sempre foi da sede da Unidade
Educacional de Penedo, com carro oficial e atendendo aos requisitos que preconiza o regimento interno no que
concerne ao transporte de discentes.
[iv] Além do povoado Sudene a pesquisa também realizou trabalho de campo nas comunidades da Ponta Mofina
(Penedo), Penedinho, Retiro, Potengy, Pixaim (Piaçabuçu), Catrapó, Chinaré e Cajueiro (Igreja Nova).
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