
ESTUDOS GEOGRÁFICOS NO BAIRRO DE RIACHO DOCE/MACEIÓ-ALAGOAS

Rôse Meire Dias dos Santos[1]

Natalia Estevam Guedes da Silva[2]

Maria Francineila Pinheiro dos Santos[3]

EIXO TEMÁTICO 19:

Educação e Ensino de Ciências Humanas e Sociais

Resumo

O presente trabalho aborda os estudos geográficos realizados no bairro de Riacho Doce/Maceió/AL. Desse
modo, evidenciaremos a experiência realizada a partir da elaboração de um vídeo documentário retratando
a cultura do referido bairro. O documentário envolve vários aspectos que podem ser trabalhados em sala
de aula, tais como fatores históricos, econômicos, políticos, culturais e sociais, porem dando ênfase à
economia do lugar. Para isso foram feitas entrevistas com alguns moradores mais antigos do bairro e que
participam ativamente de movimentos culturais, a pesca artesanal, boleiras, rendeiras, pessoas que
desenvolvem atividades sindicais como a ex-presidente da associação dos moradores, dentre outros. O
vídeo documentário sobre os moradores do bairro de Riacho Doce/Maceió/AL discute o lugar e a identidade
das pessoas que lá vivem.

Palavras-chave: Ensino de Geografia - Riacho Doce - Vídeo documentário.

Abstract

This Work talks about Geography studies made at neighborhood of Riacho Doce/Maceió/AL, by this way,
we evidenced the experience held from a documentary video elaboration showing the culture of the
neighborhood. The documentary involves a lot of aspect that can be worked at classroom, just like
Historical factor, economics, politics, cultural and social, however, giving emphasis the local economy. To
this was made interviews with some ancient dwellers from neighborhood. That participate actively in
cultural movements, handmade fishing, cook, tenants, People who develop union activities such as
example president of the neighborhood association, and others. The documentary video about the
neighborhood dwellers of Riacho Doce/Maceió/AL , discuss the place identity, from people who live there.

Keywords: Sweet Stream, Video documentary, Teaching Geography

Introdução

Este trabalho faz parte das discussões postas na disciplina Projetos Integradores 4, desenvolvido no curso
de Geografia Licenciatura, o qual tinha como proposta a elaboração de vídeos documentários que
pudessem integrar as disciplinas ministradas naquele período. A referida disciplina, segundo o Projeto
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Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em Geografia - PPC (2011, p.32) funciona como:

Elemento integrador das disciplinas do semestre letivo em curso e do anterior.
Estabelecimento de relações entre os conteúdos teóricos e atividades práticas de
ensino. Desenvolvimento de competências e estratégias para a prática
pedagógica no ensino da Geografia em suas diferentes modalidades. Elaboração e
execução de atividades práticas de ensino e desenvolvimento de recursos
didáticos: trabalhos de campo, construção de recursos didáticos, elaboração de
textos, vídeos.

Nesta disciplina atingimos o objetivo de integrar as diferentes disciplinas, desde a geomorfologia, as
questões agrárias e urbanas, na qual o vídeo documentário ressaltou as representações de um lugar
específico. O produto final da disciplina, os vídeos documentários produzidos na mesma, no total de
quatro, a saber: Jaraguá: da glória à decadência; A cidade do Pilar em tela; A Docência na Geografia; e
por fim o Riacho Doce: Vozes da cultura, o qual evidenciaremos a seguir.

Os resultados foram satisfatórios, tendo em vista que ao ser apresentado no Congresso Acadêmico 2013
na Universidade Federal de Alagoas - UFAL, os mesmos foram selecionados dentre outros trabalhos
considerados de excelência acadêmica para serem posteriormente exibidos no I Congresso Acadêmico
Integrado de Inovação e Tecnologia – I CAIITE realizado em Março de 2013. Em cuja oportunidade, foi
realizada não somente a apresentação dos vídeos documentários, mas também uma palestra com a
professora da disciplina e demais professores, que discutiram o vídeo documentário enquanto ferramenta
pedagógica no Ensino de Geografia.

Os procedimentos metodológicos utilizados na elaboração dos vídeos documentários consistiram em uma
análise qualitativa exploratória. Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico que abordasse as
temáticas estudadas, para poder compor os elementos de pesquisa. O roteiro foi dividido em três etapas
iniciais: a observação do bairro, visando vislumbrar a organização do espaço do barro em questão, a
cultura dos sujeitos que nasceram e vivem no bairro, o reconhecimento do lugar e suas relações.

Utilizamos o Google maps para visualizar o ordenamento das ruas e a organização territorial do bairro. Em
seguida fizemos um trabalho de campo, no qual realizamos filmagens da Igreja de Nossa Senhora da
Conceição, a Praça Emídio de Carvalho, e a escola Estadual Antônio Vasco.

A segunda etapa foi à elaboração de perguntas que serviriam como base para as entrevistas, no intuito de
evidenciar as relações subjetivas dos sujeitos com o bairro, ou seja, a construção da identidade singular.
Sobre isso Callai (2004, p.2) ressalta que,

E cada lugar responde aos estímulos gerados externamente (globalmente), de
acordo com a capacidade de organização das pessoas e dos grupos que ali
habitam. Isto tudo permite que cada lugar possua uma identidade, que são as
marcas que os caracterizam. A identidade do lugar permite que as pessoas
tenham uma identificação com o mesmo, mas acima de tudo é necessário que
cada sujeito construa a sua identidade singular.

Na terceira etapa, iniciamos as filmagens e entrevistas com os sujeitos da pesquisa e também dos
registros fotográficos. Para as entrevistas utilizamos as questões elaboradas anteriormente, e as
perguntas que surgiram durante o dialogo. Foram entrevistados sete sujeitos, que serão identificados da
seguinte forma; A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.

O Bairro de Riacho Doce em Evidência

O recorte espacial escolhido foi o Bairro de Riacho Doce, localizado na AL 101 Norte, Litoral de
Maceió/Alagoas. De acordo com os dados do IBGE do senso de 2010, a população do Bairro de Riacho
Doce é de 5.218 habitantes, sendo 48,1% são homens e 51,9% são mulheres, e por fim, sua densidade

Pág.2/7



demográfica é 535,26 hab./Km² A escolha deste bairro deve-se ao fato de alguns discentes da Geografia
Licenciatura residir neste bairro, e por sentirem a necessidade não só de discutir aspectos naturais e
turísticos, mas como reconhecerem melhor o bairro por meio da pesquisa, pois como afirma CALLAI
(2004, p.1):

Na nossa vida, muitas vezes sabemos coisas do mundo, admiramos paisagens
maravilhosas, nos deslumbramos por cidades distantes, temos informações de
acontecimentos exóticos ou interessantes de vários lugares que nos
impressionam, mas não sabemos o que existe e o que está acontecendo no lugar
em que vivemos.

O bairro de Riacho Doce surgiu através de movimentos migratórios de sujeitos que vinham a cavalo de
outras cidades que se localizam no litoral norte, com o destino a capital de Alagoas, estes viajantes tinham
o local como parada para descanso, devido está região possuir riacho de águas doces e cristalinas, que
corta o Bairro e deságua no oceano.

Riacho Doce também ficou conhecido pela descoberta de petróleo por Edson de Carvalho no local, o qual
foi o primeiro lugar em Alagoas a ser perfurados poços de petróleo.

Repleto de belas paisagens naturais, em 1939 incentivou e serviu de inspiração, ao escritor romancista
José Lins do Rego, que em sua obra “RIACHO DOCE”, a qual envolve aspectos naturais, principalmente o
mar e narrativas sobre o bairro. O referido autor em seu livro “RIACHO DOCE” ressalta: “A noite havia
pastoril, reisado, chegança. O Riacho Doce era feliz, próspero” (REGO, 1939, p.71).

Riacho Doce também é conhecido pela diversidade cultural que constituída por danças regionais, crenças,
culinária, pesca artesanal e por fim o riquíssimo artesanato do filé que é representado pelas rendeiras.
Este bairro é o palco da dança, na qual é praticado o guerreiro, pastoril, reisado, chegança e
especialmente a Ciranda de Tropé, que representa de forma artística a origem do povoado. Atualmente
existe o grupo de senhoras, DOCE VIDA, que compõem várias oficinas artesanais, tais como: crochê, filé,
artes com garrafas pets, entre outros.

A religião predominante é a católica, que tem como principal representação a Igreja Nossa Senhora da
Conceição, que ainda hoje, atrai muitos fieis para a festa da padroeira, a qual ocorre no mês de
Dezembro, onde são feitas apresentações de danças folclóricas, dentre outras atividades.

No referido bairro ainda restam algumas rústicas casas de farinha, nas quais são produzidas deliciosas
iguarias, que não só retratam a cultura, mas também tem sua influência na atividade econômica.

Na prática da pesca artesanal, notamos na observação in lócus, o esforço para colocar a jangada no mar,
profissão, passada de geração em geração, que além de ser um atrativo cultural para quem frequenta a
praia, é uma atividade econômica bastante representativa para a economia local.

Outro aspecto a ser destacado é a produção do filé tipo de renda-luxuoso, a qual representa parte da
renda da família, sendo esta uma atividade que resulta em muito orgulho para as rendeiras mais antigas
do bairro, as quais falam com paixão do oficio que exercem desde a infância.

O Vídeo Documentário Riacho Doce: vozes da Cultura nos Estudos Geográficos

O vídeo documentário é um gênero áudio visual que é usado, nas maiorias das vezes como forma de
expressão da sociedade. Segundo Almeida (2001, p.48), a importância da utilização do uso do vídeo na
educação se faz importante por que: “[...] traz para escola aquilo que ela se nega a ser e que poderia
transformá-la em algo vivido e fundamental: participante ativa da cultura e não repetidora e divulgadora
de conhecimento massificado, muitas vezes já deteriorado, defasados”. Com o intuito de fazer uma análise
sobre um recorte espacial do lugar que “conhecemos” através de uma abordagem do cotidiano dos
moradores, a partir de aspectos culturais e históricos do bairro, tendo em vista que, segundo Zadonade e
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Fagundes (2003, p.3) este gênero audiovisual é utilizado como forma de expressão da sociedade e registro
dos acontecimentos.

A apresentação de determinados acontecimentos ou fatos sociais, que mostram a realidade, de forma
ampla e demonstra variadas interpretações, também caracterizam o vídeo documentário.

A utilização do vídeo documentário nos permitiu o registro das narrações que possibilitaram a análise das
subjetividades expressas por cada sujeito da pesquisa, os quais expressaram através das entrevistas o seu
sentimento pelo lugar em que vivem.

A entrevistada A1 descreve o bairro apontando especialmente aspectos econômicos: “Olhe, Riacho Doce
era zona rural, bairro pequeno, as pessoas que aprenderam o filé naquela época e o beiju, elas iam vender
em Maceió, mas hoje não é mais assim, elas fazem e mandam vender, isso é comércio”. A fala dessa
entrevistada evidencia fatores que enfraqueceram a cultura do bairro, demonstrando seus sentimentos
que as práticas perderam a essência cultural, passando agora a uma configuração comercial.

E por fim A1 fala acerca das questões políticas e educacionais, realizando fortes criticas em relação à
estrutura das escolas do bairro: “Eu acho que o prefeito passou oito anos e nunca veio aqui, o bairro é
abandonado, aqui não tem uma escola de prefeitura, aqui não tem um grupo escolar, aquilo ali é uma
escola de duas salas de aula, aquilo ali é uma adaptação, é uma adaptação”. As escolas públicas
municipais de modo geral em Maceió precisam de maior atenção por parte dos governantes, percebemos
com a fala da entrevistada, que estas deficiências não passam despercebidas pela comunidade local.

Dando continuidade às entrevistas, fomos à busca de uma representante do filé[4], a entrevistada A2 é
uma das moradoras que ainda mantém viva a cultura do bairro com a arte do filé, se enche de orgulho ao
dizer que só deixará de praticar esta atividade no dia de sua morte. Quando foi perguntado sobre como se
sente em participar ativamente da cultura: Responde com ânimo: “Olha menina, eu me sinto tão feliz,
porque ainda estou aqui continuando com esse trabalho”.

As demais entrevistas dialogam com moradores do bairro que praticam a arte da dança, denominada
Ciranda de Tropé, considerada um dos pontos fortes da cultura local. Umas das características marcantes
no bairro é a festa de Nossa Senhora da Conceição na qual é realizada festividades com as principais
danças: pastoril, reisado, chegança e a Ciranda de Tropé.

Esta dança é a mais representativa no bairro, pois foi criada pelos moradores, na qual as mulheres
pisoteavam o barro, para em seguida ser utilizado na construção de suas casas.

A Ciranda de Tropé era também um momento de encontro, de companheirismo entre os moradores, no
qual as mulheres pisoteavam o barro cantando. Quando perguntado sobre a origem desta dança, a
entrevistada A3 respondeu:

“Ela surgiu assim: Não tem essas casinhas de taipas Então, eles colocavam o
barro pra amassar, para poder tapar e nesse barro, quem pisoteava eram as
mulheres, enquanto os homens faziam outras coisas, enquanto elas estavam
pisoteando esse barro, aí elas faziam essas canções, essas músicas, com verso,
embolada e tudo né, os versos saiam da cabeça de cada um, por isso que eles
falam Ciranda de Tropé, por que eles cantam o verso e sapateavam em cima do
barro”.

Algumas atividades culturais desenvolvidas em Riacho Doce continuam sendo realizadas de modo
artesanal, e garantindo o sustento econômico de muitas famílias, as quais vivem da pesca e da produção
de bolos.

A pesca artesanal é uma característica muito forte no bairro, sendo executada por várias modalidades
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como: pesca com vara, tarrafa e por fim a viagem em alto mar, até hoje essa atividade é muito presente,
pois representa uma tradição simbólica para o bairro. Sobre a importância da pesca para a economia em
Riacho Doce, salientamos Barros (1966, p.20) ao afirmar que: “A pesca constitui a mais importante e
rendosa atividade do povo de Riacho Doce”.

Segundo os pescadores do referido bairro, a pesca é realizada na sua grande maioria por homens entre 40
e 65 anos. A maior parte deles realiza esta prática a mais de 20 anos, alguns há quase 40 anos.

As entrevistas com os pescadores revelaram que cerca de 75% dos pescadores de Riacho Doce já
exerceram outras atividades econômicas como, pedreiro, operador de máquinas, estivador, entre outras.
Apenas 25% afirmam nunca ter exercido outra atividade além da pesca. Os pescadores que sempre
viveram da pesca ressaltaram que aprenderam o ofício com os pais e declaram que o Bairro de Riacho
Doce, é o melhor lugar que encontraram pra viver, afirmando que não deixariam o supracitado bairro por
nada, nos apresentando a identidade que tem com o lugar em que vivem.

Quanto à quantidade do pescado, os trabalhadores expressam que tem grandes variações, em função da
época do ano (inverno, verão) e do tipo de pesca. No verão, chegam a pescar 100 Kg, num pernoite em
automar, já nas pescas diurnas, afirmam que o pescado varia entre 10 a 40 Kg, em média, no entanto
ressaltam que, por vezes, não conseguem nem mesmo o alimento para a família.

A maior parte do pescado já tem destino certo, uma parte é comercializada com as peixarias locais, outra
é vendida aos Pombeiros[5] que são responsáveis pelo destino final do pescado, vendem para
restaurantes em outras partes da cidade, alguns pesadores ainda comercializam sua produção na própria
comunidade. Os rendimentos mensais podem variar em torno de um salário mínimo, o que segundo os
próprios pescadores, é suficiente para suprir as necessidades básicas da família.

Outro fator cultural, que tem uma participação ativa na economia local são os bolos da terra, culinária
preparada com ingredientes nativos, como: a mandioca e o coco seco. Estes bolos são feitos em
ambientes totalmente rústicos, em fornos a lenha. Essa atividade econômica representa parte da renda
familiar, a qual vem sendo repassada de mãe para filha, Esta atividade é um dos pilares da economia do
lugar, onde em média cada boleira produz por dia 4 kg de bolo e 20 unidades de (broa, beiju, cocada,
grude, tapioca).

As mulheres que realizam a elaboração do bolo, em sua grande maioria possuem entre 20 anos a 40 anos
nessa atividade. Embora as boleiras tenham um sistema de bem organizado em relação a venda, preços
dos produtos, custo do ingredientes e a clientela certa para os bolos, estas ressaltam que na atualidade a
supracitada atividade não apresenta renda compensatória, devido aos altos custos dos ingredientes.

As entrevistas com os moradores do bairro, rendeiras, pescadores, pessoas que dançam a Ciranda de
Tropé, e as boleiras, não só enfatizaram as suas práticas econômicas e culturais, como também
demonstraram o amor ao bairro e a preocupação com os desafios postos a Riacho Doce, denotando o
pertencimento a este lugar. Sobre isso Callai (2004, p.1) salienta:

O lugar é um espaço construído com o resultado da vida das pessoas, dos grupos
que nele vivem, das formas como trabalham, como produzem, como se
alimentam e como fazem/usufruem do lazer. É, portanto cheio de história, de
marcas que trazem em sim um pouco de cada um.

As falas dos entrevistados da pesquisa denotam as suas experiências do cotidiano, e a identidade que
constroem e dão características impares para o lugar. Assim Riacho Doce é dotado de sujeitos
participantes que influenciam na dinâmica do bairro e construindo a história deste lugar todos os dias.

Considerações Finais
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A experiência desenvolvida na disciplina Projetos Integradores 4 foi de fundamental importância para a
nossa formação, tendo em vista ser esta a nossa primeira pesquisa, envolvendo trabalho de campo e
interação direta com os sujeitos.

Mas, vale destacar que a principio tivemos alguns entraves na realização deste trabalho, notadamente no
contato com os sujeitos da pesquisa, onde tivemos que ultrapassar a nossa timidez e ainda a dificuldade
na confecção do vídeo documentário propriamente dito, edição. Ressaltamos que este trabalho ainda está
em andamento, tendo como a próxima fase de desenvolvimento, uma oficina na escola do bairro.

A nossa curiosidade de estudar o lugar, fazendo as relações entre o contexto histórico, cultural, social e
econômico que são caracterizados principalmente pela pesca artesanal e a produção do bolo. Ao longo das
leituras e discussões postas nas disciplinas, a categoria geográfica lugar aparece enquanto excelente
possibilidade de se trabalhar na escola. Além da possibilidade de adentrarmos neste bairro, vislumbrando
seus aspectos geo-histórico tão rico e tão pouco discutido.
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